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POVZETEK 

Magistrska naloga je zasnovana z namenom raziskovanja in proučevanja področja trženja in 

uvajanja lastne blagovne znamke oblačil Marx podjetja Sportina. V empiričnem delu naloge 

je bila izvedena kvantitativna raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika, s katero je bila 

ugotovljena uspešnost prepoznavanja obravnavane blagovne znamke med potrošniki. Na 

podlagi rezultatov so bila podana priporočila za njen nadaljnji razvoj. Z rezultati raziskave so 

bile potrjene vse tri postavljene hipoteze, in sicer, da je blagovna znamka Marx dobro 

prepoznavna blagovna znamka, da sodi med prve tri najbolj prodajane blagovne znamke v 

trgovinah podjetja Sportina in da izpolnjuje obljubljene koristi: kakovost, udobje, sodobne 

kroje in dostopno ceno. Pridobljene ugotovitve in rezultati lahko podjetju v bodoče pomagajo 

pri nadaljnjem strateškem razvoju lastne blagovne znamke Marx. 

Ključne besede: marketing, modna industrija, lastna blagovna znamka Marx, Sportina.  

SUMMARY 

This master's thesis is designed with intention of researching the marketing and market 

introduction of Sportina's own trademark of clothing called Marx. In the empirical part of the 

thesis, we used the survey to gain information about recognition of the trademark among 

consumers. Based on the information gained, we constructed some guidance for the possible 

future trademark development. Our research confirmed all three of our hypotheses: own 

trademark Marx is a well recognized brand, the brand is among top three most sold 

trademarks by Sportina, Marx brand fulfills promised benefits such as quality, comfort, 

modern design and affordable price. Our findings may help Sportina company in future Marx 

brand development. 

Keywords: marketing, fashion industry, proprietary trademark Marx, Sportina.  
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1 UVOD 

V prvem poglavju uvodnega dela so predstavljena teoretična izhodišča in problem, ki se bodo 

nanašali na magistrsko nalogo izbrane tematike blagovne znamke. Drugo poglavje se bo 

nanašalo na namen in cilje magistrske naloge. V tretjem poglavju bodo predstavljene 

predvidene metode za doseganje ciljev magistrske naloge, prav tako pa bodo formirane 

hipoteze. V zadnjem poglavju uvodnega dela so dodane predpostavke in omejitve magistrske 

naloge. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Avtor (Setnikar 2013) ugotavlja: »Izraz blagovna znamka pomeni pravico industrijske 

lastnine, s katero se zavaruje objekt varstva. Zavarovanje le-tega pa je v gospodarskem 

prometu nuja, saj ga je mogoče grafično prikazati in z njegovo pomočjo omogočiti 

prepoznavanje podjetja ter razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od podobnega blaga 

ali storitev drugega podjetja. V sami teoriji tržnega komuniciranja ločimo tri vrste znamk, in 

sicer storitvene, korporativne in blagovne znamke. Glede na to, da imajo vse tri enako 

lastnost, da se nahajajo na trgu, imajo nadpomenko tržna znamka.«  

 

Bistvo blagovne znamke za podjetje je v konkurenčnosti. Lahko je znak, simbol, ime, oblika, 

izraz ali njihova kombinacija. Namenjena je prepoznavanju in razlikovanju izdelka ali storitve 

enega podjetja od konkurenčnih na tržišču. Blagovna znamka ima dodano vrednost za 

podjetje, saj identificira proizvajalca ali prodajalca, identificira izdelek ali storitev, s tem pa 

zmanjša stroške iskanja in tveganja nakupa. Velikokrat je jamstvo za kakovost, hkrati pa 

sporoča kupcem širok obseg sporočil, kot so lastnosti (npr. trajnost, kakovost), vrednote (npr. 

prestiž, varnost), osebnost, vrsto uporabnika, kulturo in koristi izdelka oziroma storitve 

(Kotler 2004, 40). 

 

Pri sami blagovni znamki velja omeniti pomembno vlogo tržnikov, saj se morajo le-ti odločati 

o imenu, logotipu, barvah, sloganu in simbolu blagovne znamke. Bistveno je, da si blagovno 

znamko na zasičenem tržišču potrošniki čim prej in v čim večjem številu zapomnijo, se z njo 

poistovetijo in jo sprejmejo. Eno je graditi temelje blagovne znamke z oglaševanjem in 

oblikovati poslanstvo in vizijo, drugo pa doživeti blagovno znamko. Potrošniki morajo čutiti 

in izkusiti obljube tržnikov in podjetja o koristih in vrednotah blagovne znamke (Kotler 2004, 

38). 

 

V nalogi je predmet raziskovanja in proučevanja lastna trgovska blagovna znamka, ki jo 

bomo v empiričnem delu tudi podrobneje raziskali in proučili na konkretnem primeru 

poslovanja izbranega podjetja. Trgovska blagovna znamka je lastna blagovna znamka 

prodajalca, v tem primeru bo to znamka oblačil Marx, podjetja Sportina. Konkurenčnost 
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izdelkov trgovskih blagovnih znamk je v ceni, saj so le-ti cenejši v primerjavi z izdelki 

blagovnih znamk proizvajalcev, predvsem zaradi nižjih stroškov oglaševanja in embalaže. 

Druga plat tega pa je zvestoba potrošnikov, saj so po navadi trgovskim blagovnim znamkam 

manj zvesti, kar pa zahteva še večji trud za prepoznavnost in težavnejši boj na tržišču. Kljub 

temu ima trgovska blagovna znamka veliko prednosti in dodanih vrednosti za podjetje, saj 

trgovci z njo povečujejo cenovno učinkovitost, ker so cenejše od blagovnih znamk 

proizvajalcev. Trgovska blagovna znamka povečuje inovativnost ponudbe in donosnost 

trgovca, ker trgovec sam oblikuje izbor ali izgled izdelkov oziroma storitev, ve, kako najbolje 

zadovoljiti želje in potrebe potrošnikov, s tem pa povečuje njihovo lojalnost (Kotler 2004, 

18). 

 

Glede na to, da je trg dandanes zasičen z velikimi trgovskimi verigami modne industrije, kot 

so Inditex, H&M in Sportina Group, ni več ključna za ohranjanje konkurenčnosti samo cena, 

temveč dobivajo druge oblike konkurenčnosti večji pomen pri ohranjanju prepoznavnosti na 

tržišču in zvestobe med potrošniki. Ravno zaradi tega so začela podjetja poleg prodaje in 

oglaševanja blagovnih znamk domačih in tujih proizvajalcev razvijati lastne trgovske 

blagovne znamke, ki jim omogočajo prepoznavnost in pridobivanje novih ter ohranjanje 

obstoječih potrošnikov. 

 

Področje raziskovanja magistrske naloge se bo nanašalo na področje trženja in uvajanja lastne 

blagovne znamke, ki ga bomo skozi teoretični del skušali predstaviti in razložiti. V 

empiričnem delu pa se bomo na primeru izbranega podjetja in blagovne znamke osredotočili 

na raziskovanje uvajanja lastne blagovne znamke Marx v izbranem podjetju Sportina. V 

teoretičnem delu naloge bomo definirali pojem marketinga, marketinškega komuniciranja in 

blagovne znamke, v empiričnem delu naloge pa bomo na konkretnem primeru podjetja 

načrtovali raziskovanje in proučevanje procesa uvajanja lastne blagovne znamke in uspešnost 

prepoznavanja le-te med končnimi potrošniki.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je raziskati in proučiti vlogo in pomen lastne trgovske znamke 

Marx ter ugotoviti, kako je lastna trgovska blagovna znamka prepoznavna in sprejeta med 

potrošniki ter kako jo razlikujejo od preostalih blagovnih znamk.  

 

Cilji magistrske naloge so: 

– opredeliti vlogo in pomen marketinga in marketinškega komuniciranja, 

– opredeliti vlogo in pomen blagovne znamke in lastne trgovske blagovne znamke, 

– raziskati in proučiti proces uvajanja lastne trgovske blagovne znamke na konkretnem 

primeru delovanja in poslovanja izbranega podjetja, 



 

   3 

 

– raziskati in proučiti, katere vrednote in koristi blagovna znamka izpolnjuje in ali prinaša 

podjetju prednosti ter ovire, s katerimi se podjetje pri tem srečuje, 

– na podlagi raziskave pripraviti predlog strategije za nadaljnje širjenje lastne trgovske 

blagovne znamke in njeno večjo prepoznavnost doma in tudi v tujini. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Pri izdelavi magistrske naloge načrtujemo uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

- metoda opisovanja ali deskripcije, 

- metoda povzemanja ali kompilacije, 

- metoda analize, 

- metoda sinteze. 

 

V empiričnem delu naloge smo opravili tržno raziskavo, ki smo jo izvedli s pomočjo 

anketnega vprašalnika zaprtega tipa, ki je bil razdeljen strankam v sedemnajstih različnih 

poslovalnicah. Na koncu smo rezultate raziskave analizirali in obdelali s pomočjo 

računalniškega programa podatkov SPSS 17.0 (za Windows). Analizo smo uredili in natančno 

predstavili s pomočjo grafov in tabel. Izvedena raziskava je bila kvantitativna, to pomeni, da 

je bila vnaprej določena in strukturirana. Populacija je zajemala 150 naključno izbranih 

strank, po opravljenih anketah pa je vzorec predstavljal 100 strank. Zastavili smo si tri 

hipoteze, ki smo jih želeli z raziskavo potrditi ali zavreči. 

 

Zastavljene so bile naslednje tri hipoteze, ki smo jih z raziskavo načrtovali potrditi ali zavreči: 

 

H1: Blagovna znamka Marx je dobro prepoznavna blagovna znamka. 

 

S pomočjo Likertove petstopenjske lestvice in enovzorčnega t-testa smo preverili, ali stranke 

prepoznajo blagovno znamko oziroma kako dobro je prepoznavna. V anketnem vprašalniku 

so bile naštete vse blagovne znamke, med  katerimi so se anketiranci lahko odločali. Če je bila 

preučevana blagovna znamka med prvimi tremi, smo lahko s pomočjo ankete ugotavljali, ali 

je zelo dobro prepoznavna. 

 

H2: Blagovna znamka Marx izpolnjuje obljubljene koristi: kakovost, udobje, sodobni kroji in 

dostopna cena. 

 

Ugotoviti smo želeli, če dane koristi blagovne znamke izpolnjujejo pričakovanja strank ter 

katera korist je najbolj prepoznavna. To hipotezo smo preverili s pomočjo multivariantne 

analize, ki smo jo izvedli v programu SPSS. V analizo smo vključili več danih koristi in 

preverili ali spremenljivke, v tem primeru koristi, navedene v hipotezi izstopajo oziroma 

prevladujejo. 
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H3: Blagovna znamka Marx sodi med prve tri najbolj prodajane blagovne znamke v trgovinah 

podjetja Sportina. 

 

To hipotezo smo preverili s pomočjo preizkušanja domneve o aritmetični sredini, pri kateri 

smo zastavila dve hipotezi, ničelno in alternativno. Uporabljen je bil hi-kvadrat preizkus. V 

alternativno hipotezo smo postavili trditev H3, s katero smo skušali zavrniti ničelno hipotezo, 

da blagovna znamka ne spada med prve tri. Hipotezi H2 in H3 sta bili preverjeni s pomočjo 

frekvenčne porazdelitve. Za končne rezultate hipoteze H3 smo uporabili tudi program 

Dashboard, ki ga uporabljajo v podjetju za prikaz finančnih, prodajnih in ostalih podatkov 

podjetja. 

Vse hipoteze so bile preverjene na ravni 5 % tveganja (P=0,05). 

1.4 Predpostavke in omejitve magistrske naloge 

Glede na poznavanje samega dela, delovnega okolja in delovnih aktivnosti v preučevanem 

podjetju, smo predpostavili, da pri samem pridobivanju informacij o lastni trgovski blagovni 

znamki in ostalih podatkov o podjetju ne bo posebnih težav. Glede na to, da je na izbrano 

temo naloge na razpolago dovolj literature, smo tudi pri tem predpostavili, da pri samem 

pridobivanju in izbiranju le-te ne bo težav. Največja ovira bi se lahko pokazala pri odzivnosti 

anketiranja, saj predvidoma vsi anketiranci, ki bodo naključno izbrani, ne bodo želeli 

odgovarjati na anketni vprašalnik in sodelovati v raziskavi. Omejitev naloge bi lahko 

predstavljal tudi vzorec raziskave, saj so bile vanjo vključene zgolj stranke v Sportininih 

poslovalnicah. Namreč, v raziskavi smo se želeli osredotočiti le na obstoječe stranke in kupce, 

ki bi nam lahko podali več informacij in katerih ugotovitve bi čim bolj pomagale do končnih 

rezultatov. Glede na to, da je bila anketa narejena samo med naključno izbranimi potrošniki, 

ki kupujejo v Sportininih prodajalnah, na podlagi tega rezultatov raziskave ne moremo 

posploševati na celotno populacijo, temveč le na populacijo potrošnikov Sportine, zato tudi ne 

moremo trditi, da je vzorec splošno reprezentativen. 
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2 MARKETING 

2.1 Vloga in pomen marketinga za poslovanje podjetij 

»Marketing lahko razumemo kot poslovno vizijo, ki v središče postavlja potrošnika in 

njegovo zadovoljstvo. Središče razmišljanja vsakega trgovca in vse njegove aktivnosti so 

naravnane k doseganju zadovoljnih potrošnikov. To seveda ne pomeni, da se podjetje odpove 

svojim osnovnim ciljem – dobiček, tržni delež ipd. To pomeni, da trgovci verjamejo v 

doseganje poslovnih ciljev podjetja prek zadovoljevanja potreb potrošnikov ravno zaradi tega, 

ker so potrošniki tisti, ki se odločajo, če bodo izdelek kupili oz. koristili storitev,« ugotavlja 

Hvala (2014). 

Glede na to, da je aktivnosti oziroma področij, ki so povezane s potrošniki in njihovim 

zadovoljstvom veliko, se poskuša delo oziroma načine za doseganje tega zadovoljstva na 

različne načine strukturirati. V slovenski praksi se je uveljavil koncept marketinškega spleta 

4P oz. 7P (angl. marketing mix). Spodbuja nas k razmišljanju o naslednji tarči (kupcu), o 

naslednji prodaji, o naslednji transakciji. Da pa bo kupec ostal zvest našemu izdelku, je 

potrebno narediti veliko več, kot samo enkratno prodajo ali oglaševalsko akcijo, več kot samo 

aktivnosti v okviru modela P-jev. Potrebno je nenehno razmišljati o njegovih potrebah in jih 

zadovoljiti skozi menjavo. To je osnovno razmišljanje v marketingu (Kotler 1996, 13-14).  

 

Slika 1: 4P-ji marketinškega spleta 
Vir: Kotler 1996, 13-14. 

Žabkar in Zbačnik (2006, 15) menita: »Vloga in pomen marketinga v sodobnih podjetjih sta v 

zadnjem času deležna vedno več pozornosti mednarodnih raziskovalcev. Opozarjajo namreč 

na marginalizacijo marketinga v podjetjih v ekonomsko razvitih državah na način, da se 
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pomembne marketinške odločitve (oblikovanje cen, določanje oglaševalskih proračunov, 

odločitve glede novih izdelkov in storitev) sprejemajo znotraj drugih funkcijskih področij. 

Marketing je razumljen kot variabilni strošek, zato je proračun za marketing mogoče klestiti. 

Kljub dejstvu, da je marketinški pristop na visoko konkurenčnih trgih vedno bolj pomemben, 

je položaj marketinga znotraj podjetij pogosto postavljen na nepravo osnovo: z malo formalne 

avtoritete, z nerealističnimi pričakovanji ter s pomanjkanjem kredibilnosti in legitimnosti 

glede na druga funkcijska področja v podjetju.«   

2.2 Raziskovanje v marketingu 

V pomanjkanju pregleda nad pomenom in vlogo marketinga v podjetjih na področju Slovenije 

so v začetku leta 2006 v Inštitutu za trženje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani izvedli 

raziskavo, s katero so želeli podrobneje spoznati stanje v marketingu, predvsem kaj in kje je 

marketing v podjetjih. Raziskava je potekala v okviru projekta Raziskava trženjskih procesov 

z vidika konkurenčnih prednosti podjetij v Sloveniji, ki ga je financirala Javna agencija za 

raziskovalno dejavnost (ARRS) in je mednarodno primerljiva. »Pomen marketinga naj bi se 

odražal v potrebi po marketinških aktivnostih, ki prispevajo k rasti in razvoju podjetja v 

močno konkurenčnem poslovnem okolju. Vloga marketinga naj bi se kazala v dejanskih 

prizadevanjih na področju trženja znotraj podjetij in v odnosu do drugih funkcijskih področij 

ter vodstva podjetja.« (Žabkar in Zbačnik 2006, 15-17).  

2.3 Načini marketinškega komuniciranja 

Pri komuniciranju v marketingu je pomembno, da si postavimo cilje, če želimo vedeti ali je 

bilo komuniciranje uspešno ali ne. Ko je določen ciljni trg s svojimi značilnostmi, se mora 

sporočevalec odločiti kakšen odziv želi doseči pri občinstvu. Končni cilj je nakup in 

zadovoljstvo, toda nakupno vedenje je posledica dolgega postopka porabnikovega 

sprejemanja odločitve. Trženjski sporočevalec mora vedeti, kako zvišati raven nakupne 

pripravljenosti pri občinstvu (Kotler 1998, 602). Poenostavljen komunikacijski proces je na 

sliki 2 predstavljen kot model. Sporočevalec, na podlagi virov informacij in podatkov, sestavi 

sporočilo, ki ga nato po komunikacijskem kanalu pošlje prejemniku. Poslano sporočilo ima na 

prejemnika določen učinek, imenujemo ga komunikacijski učinek. Na koncu povratna zveza 

omogoči sporočevalcu, da se seznani z reakcijo prejemnika (Kavčič 2002, 5). 
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Slika 2: Komunikacijski model 
Vir: Kavčič 2002, 5. 

2.3.1 Komuniciranje 

Komuniciranje je širok pojav, ki vsebuje tako procese med ljudmi, kot tudi procese v nas 

samih. Pri tem ne mislimo le na kognitivne procese razumevanja sporočil ali formuliranja 

sporočil, temveč tudi na fiziološke oziroma nevrološke procese, saj se tudi tu dogaja 

komunikacija, izmenjava informacij po določenem redu. Po drugi strani pa komunikacija 

dosega tudi celote, ki presegajo interakcijo med posamezniki. To je komunikacija med 

institucijami, komunikacija preko medijev itd. Da bi bila komunikacija možna in uspešna, 

morajo partnerji v komunikaciji imeti enak ali vsaj zelo podoben kodiran sistem poročanja 

(Ule in Kline 1996, 24). Vedno komuniciramo z namenom, da bi nekaj dosegli, bodisi nekaj 

sporočili, bodisi spremenili obstoječe stanje v neko drugo želeno stanje. Velikokrat ni namen 

komunikacije samo prenos sporočila prejemniku, temveč želimo pri slednjem sprožiti tudi 

kakšno reakcijo (Wechtersbach 2005, 22). 

 

VIRI 

SPOROČEVALEC 

SPOROČILO 

POVRATNA 

ZVEZA 

KOMUNIKACIJSKI 

KANAL 
PREJEMNIK 

KOMUNIKACIJSKI 

UČINEK 



 

   8 

 

 

Slika 3: Cilj komuniciranja 
Vir: Wechtersbach 2005, 22. 

Komunikacija je menjava informacij. Lahko je enosmerna ali dvosmerna, verbalna ali 

neverbalna. Pri verbalni komunikaciji je potrebna velika zavestnost odjemalca, saj bo edino 

tako najbolje razumel samo informacijo. Pri neverbalnih komunikacijah pa potrebujejo 

odjemalci določeno koncentracijo pri interpretiranju same slike oziroma simbolov (Smith, 

Berry in Pulford 1997, 55).  

2.3.2 Marketinško komuniciranje 

Sestavni del splošnega procesa komuniciranja je marketinško komuniciranje, čigar posebnost 

je v tem, da predstavlja ciljno aktivnost, ki tržniku skupaj z drugimi osnovnimi tržnimi 

aktivnostmi omogoča zadovoljevanje potreb ciljnih skupin, tako da ustvarja, stimulira, 

olajšuje vrednosti in usklajuje menjalne odnose tržnika z okoljem. Marketinško komuniciranje 

obsega medsebojno obveščanje med tržnikom in njegovim okoljem, ki pa je najbolj 

intenzivno med tržnikom in njegovimi dobavitelji ter odjemalci. Pomembna razloga za 

marketinško komuniciranje med različnimi udeleženci sta biti informiran in informirati. Za 

marketinško komuniciranje je zelo pomembno kdo sporoča, komu sporoča, vsebina sporočila, 

pot sporočanja in učinek sporočila. Za uspešno in učinkovito komuniciranje pa je, poleg 

zgoraj navedenih elementov, potrebno upoštevati tudi komunikacijske funkcije, kot so 

kodiranje, dekodiranje, povratna informacija ter šum. Marketinško komuniciranje lahko 

jemljemo kot sestavino marketinških procesov, s pomočjo katerega se šola poveže s svojimi 
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odjemalci. Potencialni odjemalci se lahko zavedajo šole, vendar potrebujejo informacije o 

šoli, izobraževalnih programih, kadrih in še o čem (Gabrijan in Snoj 1996, 224).  

Marketinško komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijo, metode, sporočila in 

sredstva, s katerimi prenašamo informacije. Te informacije se nanašajo na temeljne 

značilnosti izdelka ali storitev. Njihov namen je hitro in lažje odločanje za nakup pri 

odjemalcih. Podjetja se ne sprašujejo, ali naj komunicirajo, saj je to potrebno. Sprašujejo se s 

kom naj komunicirajo ter kaj in kako pogosto naj sporočajo o sebi in o svojih izdelkih 

oziroma storitvah (Potočnik 2004, 245).   

Učinkovito marketinško komuniciranje je odločilni dejavnik uspešnosti trženjske strategije 

podjetja. Podjetja pošiljajo sporočila o izdelkih, storitvah in idejah, o svoji dejavnosti in 

zaposlenih. Marketinško komuniciranje je za podjetja pomembno vsaj zaradi treh razlogov: 

 je bistvena sestavina strateškega pozicioniranja podjetja,  

 odločilno vpliva na informiranje in prepričanje kupcev, da kupujejo izdelek prav tega 

podjetja,  

 ustvarja zveste kupce, v primeru, da so bili z izdelki in storitvami zadovoljni (Potočnik 

2005, 301). 

Glavni cilji marketinškega komuniciranja so: 

 obveščanje porabnikov o dejavnosti trgovskega podjetja, njegovem izboru izdelkov in 

storitvah, 

 prepričevanje porabnikov, da nakup reklamiranega izdelka daje več koristi kot nakup 

drugega izdelka, 

 miselno povezovanje porabnikov z določenimi izdelki in storitvami trgovskega 

podjetja (Potočnik in Petrin 1996, 266). 

Izvajalec marketinga mora potrebo po medsebojnem obveščanju strukturirati v splošne in 

specifične cilje komuniciranja. Ti cilji so določena stanja oziroma dogajanja, ki jih želi 

izvajalec marketinga doseči pri medsebojnem obveščanju s posameznimi sestavinami svojega 

okolja. Cilji, načini in vsebina komuniciranja so tako za izvajalca marketinga različni za 

različne udeležence oziroma skupine: odjemalce, dobavitelje, medije, splošno javnost, vladne 

institucije itd. (Snoj in Gabrijan 2002, 381).  

2.3.3 Načini komuniciranja 

Komuniciranje je lahko besedno oz. verbalno, le-to je bolj opredeljeno ali nebesedno oz. 

neverbalno, ki je bogatejše. Besedno ali verbalno komuniciranje delimo na govorno, pisno in 

elektronsko. 
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Govorno komuniciranje je pogosto in vsakdanje, saj gre za pogovor dveh oseb ali pogovor v 

skupini. Gre za komuniciranje na ulici, na sestankih, na predavanjih ipd. Je natančno, hitro, 

običajno obsega povratno informiranje in omogoča sočasno komuniciranje z več ljudmi. 

Slabosti te vrste komuniciranja se kažejo v manjši natančnosti sporočanja, ki se izgublja 

takrat, ko si sporočilo podaja daljša vrsta ljudi (Možina in drugi 2004, 54). Govorno 

komuniciranje ni dokumentirano in ima manjšo dokazno vrednost kot pisno komuniciranje 

(Ucman in Stare Draginc 2003, 11). 

Pisno komuniciranje poteka prek časopisov, revij, oglasnih panojev, pisem, poročil ali prek 

drugih priprav, ki prenašajo sporočilo z zapisano besedo, barvami, risbami, simboli ipd. 

Prednost te vrste komuniciranja je trajnost, natančnost, jasnost in nazornost sporočila. Glede 

na to, da je vse zapisano, je mogoče določene stvari tudi preveriti. Po navadi so pisne 

komunikacije bolj dodelane, logične in jasne kot govorne, saj pošiljatelj praviloma premisli, 

kaj bo napisal. Slabost pisnega komuniciranja je, da zanj porabimo več časa, da ne vključuje 

nebesednih sporočil in da ne prejmemo takojšnje povratne informacije (Možina in drugi 2004, 

54). 

Elektronsko komuniciranje pomeni sodobne informacijske tehnologije za prenos sporočil od 

oddajnika do prejemnika. Elektronsko komuniciranje je oddajanje podatkov, sporočil in 

drugih informacij preko komunikacijskih linij, ki so razporejene po svetu ali pa od pisarne do 

pisarne. Prednost te vrste komuniciranja je, da je natančno, izredno hitro in da se z njegovo 

uporabo lahko prenašajo velike količine informacij. Slabost pa, da je drago in brezosebno, 

velikokrat brez povrtanih informacij, pojavljajo pa se tudi težave pri zaščiti informacij pred 

nezaželenimi udeleženci (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 229). 

Najpomembnejše je nebesedno ali neverbalno komuniciranje. Glede na to, da so sporočila 

hitra, neposredna in natančna, ni naključje, da človek bistveno več sporočil spozna iz govorice 

telesa in intonacije, kot iz dejanske vsebine sporočila. Ne poteka ne v pisni in ne v ustni obliki 

ter vključuje veliko načinov komunikacije (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 228). Ljudje 

komuniciramo na veliko različnih načinov: z govorico telesa (mimika, hoja, telesna drža, 

gestika), z zunanjim videzom (obleka, nakit, pričeska), kot zadnje pa se šteje prostor, v 

katerem se nahajamo (oprema, vonj, temperatura, razsvetljava). Pri sprejemanju nebesednih 

sporočil uporabljamo tudi otip (Mihaljčič 2006, 20). 
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3 BLAGOVNA ZNAMKA 

3.1 Splošno o blagovni znamki 

Po Kotlerju je blagovna znamka ime, simbol, izraz, oblika ali kombinacija naštetih, 

namenjena prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju 

izdelkov ali storitev od konkurenčnih (Kotler 1996, 444). Blagovna znamka torej predstavlja 

vse stvari in pojme, ki nam pomagajo prepoznati izdelek, storitev ali proizvajalca. 

Doyle medtem pravi, da je lahko blagovna znamka definirana kot specifično ime, simbol, 

dizajn ali pa kot kombinacija teh treh. Uporabljena je kot sredstvo za razločevanje med 

produkti. Dobavitelj bo skušal ustvariti zavedanje in preference med kupci za njegovo 

blagovno znamko (Doyle 1998, 166). 

Ime blagovne znamke je osnova za njeno predstavitev na trgu in zavedanje blagovne znamke 

med porabniki. Simbol blagovne znamke vpliva na premoženje blagovne znamke v očeh 

porabnikov. K simbolu blagovne znamke lahko prištevamo geometrijske like, osebe, logotipe, 

embalažo, predmete, like iz risank, specifične barve (Keller 2010). 

Zgodovina znamke sega v zgodnja razdobja razvoja človeške družbe, ko so ljudje začeli 

izdelovati enostavne predmete, s katerimi so zadovoljevali svoje potrebe. Vendar sta izdelek 

in znamka polno veljavo dobila šele s pojavom množične proizvodnje izdelkov, namenjenih 

trgu, to pomeni menjalnim procesom. Glede na to, da ti postajajo vse kompleksnejši, je 

ogrožena njihova preglednost, tako za odjemalce kot ponudnike. Izdelki z znamko so eno 

izmed najprimernejših sredstev za udejanjanje pozitivnega razlikovanja organizacij in 

njihovih izdelkov glede na njihove konkurente (Snoj in Gabrijan 2007, 277). 

Seveda pa ni bistvo v samem obstoju blagovne znamke, za uspešnost poslovanja in 

prepoznavanje proizvajalca ali trgovca je pomembna uspešnost blagovne znamke. Le tako 

namreč znamka opravičuje in udejanja svoj obstoj, svoje bistvo. DeChernatony (2002, 24) 

pravi, da je uspešna blagovna znamka prepoznaven izdelek, storitev, oseba ali kraj, ki je 

nadgrajen tako, da kupec ali uporabnik zaznava zanj pomembne, posebne in trajne vrednote, 

ki se kar najbolj ujemajo z njegovimi potrebami (DeChernatony 2002, 24). 

Za slovenske managerje je velik izziv ustvariti močne, uspešne, prepoznavne blagovne 

znamke v očeh porabnikov, ki bodo zanje pripravljeni plačati zahtevano vrednost. Kot pravi 

Khalifa (2004): »Vrednost ni tisto, kar ponudnik da v menjavo, temveč tisto, kar porabnik 

dobi iz menjave.« 

Ivanuša ugotavlja, da močne blagovne znamke ne govorijo o podjetju, izdelkih, temveč o nas, 

ljudeh samih. Vezi dajejo podjetju vrednost, ki presega materialno vrednost podjetja, njegovih 

izdelkov in storitev. In ravno močne blagovne znamke povezujejo ljudi. Vezi lahko tako za 
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podjetje kot za znamko pomenijo prednost. Namreč, znamko postavijo pred konkurenco, 

podjetju pa zagotavljajo lojalnost kupcev na dolgi rok. Graditi idejo in zgodbo blagovne 

znamke je ključna naloga strokovnjakov. Bolj je ideja navdihujoča, močnejše in globlje vezi 

ustvarja. Bolj kot kupci zaupajo v znamko, več vrednosti prinaša podjetju (Ivanuša 2008, 8). 

Dubrovski (2013) meni, da zadovoljstvo odjemalcev vodi k vzpostavljeni zvestobi do izdelka, 

blagovne znamke ali proizvajalca. In ravno to vzpostavljanje zvestobe pomeni nastajanje 

dolgoročnih konkurenčnih prednosti. Pri tem opozarja na pomembno kategorijo zadrževanja 

odjemalca, kateri je potrebno nameniti najvišjo pozornost, saj je mnogo ceneje ohranjati 

obstoječe odjemalce kot pa pridobiti nove. 

Medtem Pickton in Broderick (2001, 603-604, 708) blagovno znamko opredeljujeta kot celoto 

izkušenj in vrednosti, ki se ustvarijo v zavesti porabnika kot posledica izkušenj z izdelkom, 

storitvijo ali podjetjem in kot posledica tržne komunikacije. Po njunem podoba blagovne 

znamke izhaja iz oglaševalskih kampanj, zaznav in koristi blagovne znamke do kupca iz 

embalaže, slogana in še česa, kar vpliva na potrošnikovo zaznavanje. 

Če želimo ustvariti močno in uveljavljeno blagovno znamko, moramo ustvariti in 

komunicirati želeno identiteto. Pomembno je razlikovati identiteto blagovne znamke od njene 

podobe (imidža) (Vukasović 2012, 278). 

Identiteta blagovne znamke je vedno na strani pošiljatelja sporočila, katerega dolžnost je 

določiti pomen, namen in sposobnost blagovne znamke, medtem ko je imidž na strani 

sprejemnika, pomeni pa način, kako določene skupine uporabnikov zaznavajo izdelek, 

storitev, podjetje ali blagovno znamko. Imidž blagovne znamke je spremenljiv in nestanoviten 

ter je osredotočen bolj na izgled blagovne znamke, ne pa toliko na njeno bistvo. Medtem pa 

identiteta znamke sili podjetje, da pogleda blagovno znamko tudi pod njeno površino 

(Kapferer 2008). Pomembno vlogo pri ustvarjanju identitete blagovne znamke igrajo tako 

managerji in skrbniki znamke, kot tudi ostali zaposleni, ki skrbijo za njeno uveljavitev na trgu 

(Konečnik 2006, 268). 

Modernejše opredelitve blagovne znamke opisujejo blagovno znamko kot kompleksnejšo 

entiteto, ki zahteva celovitejše obravnavanje in pogled nanjo. Izpostavimo lahko pomen njene 

celovite obravnave tako z notranjega kot z zunanjega vidika. Še posebej je treba izpostaviti 

pomen medsebojnega povezovanja med obema vidikoma (Konečnik Ruzzier 2011, 157). 

3.2 Vrste blagovnih znamk 

Izdelek lahko vpeljemo z blagovno znamko proizvajalca (imenovano tudi nacionalna 

blagovna znamka), blagovno znamko distributerja (imenovano tudi blagovna znamka trgovca 

na drobno, trgovska blagovna znamka ali zasebna blagovna znamka) ali z licenčno blagovno 

znamko. Proizvajalec lahko proizvaja nekatere izdelke pod svojim imenom ali znamko 
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distributerja. Kellog's, John Deere & Company in IBM vse svoje izdelke prodajajo pod lastno 

blagovno znamko. Hart Schaffner & Marx prodaja nekatere od svojih oblek pod licenčnimi 

imeni, kot so Christian Dior, Pierre Cardin in Johnny Carson. Whirpool proizvaja izdelke pod 

svojim imenom in imenom distributerja (Kotler 1996, 449). 

Čeprav prevladujejo blagovne znamke proizvajalcev, veliki trgovci na drobno in na debelo 

razvijajo svoje blagovne znamke (trgovske blagovne znamke). Sears je ustvaril nekaj imen – 

baterije Diehard, orodja Craftsman, gospodinjske naprave Kenmore – ki uživajo visoko 

preferenčnost in vztrajanje blagovne znamke. Naraščajoče število veleblagovnic, 

supermarketov in trgovin prav tako uvaja svoje blagovne znamke (Kotler 1996, 449). 

Proizvajalčeva blagovna znamka je blagovna znamka, ki jo proizvaja in nadzira proizvajalec. 

Je v njegovi lasti, le-ta pa skrbi za njeno prodajo in uveljavitev (Potočnik 2001, 388). 

Licenčna blagovna znamka je blagovna znamka, ki jo lastnik pogodbe prenese na uporabnika 

(trgovsko podjetje ali drugega uporabnika). Uporabnik izdeluje ali se dogovori za izdelavo 

licenčnega izdelka in plača lastniku blagovne znamke licenčnino (Potočnik 2001, 387). 

Trgovska blagovna znamka pa je blagovna znamka izdelkov, ki jih razvijajo trgovska 

podjetja, ki hkrati usmerjajo in nadzirajo njihovo proizvodnjo. Ta blagovna znamka je 

najpogosteje identična z imenom trgovskega podjetja (Potočnik 2001, 392).  

3.3 Pomen blagovne znamke 

Dostikrat se ne zavedamo, bodisi kot kupci, prodajalci ali proizvajalci, kaj vse predstavlja 

blagovna znamka, naj gre za izdelčno ali korporativno blagovno znamko. Podjetje ima več 

možnosti, ko se odloča o vrsti blagovne znamke. Sprva se mora odločiti, ali bodo njihovi 

izdelki sploh imeli blagovno znamko ali ne. V primeru, da se odločijo za blagovno znamko, 

imajo na voljo tri možnosti vpeljave izdelka na trg, in sicer: pod blagovno znamko 

proizvajalca, blagovno znamko distributerja oz. trgovinsko blagovno znamko ali licenčno 

blagovno znamko (Kotler 1996, 448-450). Na sliki 4 je predstavljena odločitev podjetja o 

uvedbi blagovne znamke (Kline 1994, 23). 
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Slika 4: Odločitev o blagovni znamki 
 

Vir: Kline 1994, 23. 

Kotler v zadnji izdaji Management trženja navaja, da je blagovna znamka resnična umetnost 

trženja. Blagovna znamka identificira prodajalca ali proizvajalca. Ima svoje lastnosti, koristi, 

vrednote, kulturo, osebnost in uporabnika. Graditi mora svojo identiteto, zgrajeno na imenu, 

logotipu, barvah, sloganu in simbolih. Prav identiteta je tista, ki potrebuje svoj čas za 

umestitev na trg, predvsem pa čas za umestitev v glavah porabnikov in njihovih nakupnih 

odločitvah (Kotler 2004, 9). »In tu si običajno podjetja, ki želijo mednarodno rasti, začrtajo 

jasne strategije. Ne le, da podjetje, ki razvija in umešča blagovno znamko, vanjo načrtno 

vlaga, bodisi skozi razvoj izdelkov ali storitev, tržnih poti, tržnega komuniciranja itd., hkrati 

jo spremlja tudi v njeni prepoznavnosti na trgu, predvsem pri porabnikih ali odjemalcih, na 

katere cilja. Praviloma mednarodno rastoča podjetja gledajo na blagovno znamko kot največje 

tržno premoženje in z njo tudi tako ravnajo,« ugotavlja Brenčič Makovec (2005).  

Kot pravi Baša (Baša 2012), nam blagovne znamke predstavljajo varnost in prvovrstno 

potrošniško izkušnjo. Pri nakupu izdelka ali storitve izbrane blagovne znamke navadno vemo, 

kaj lahko pričakujemo in smo za takšno zadovoljstvo tudi pripravljeni plačati. Pomena 

blagovnih znamk in njihovega vpliva na ugled in vrednost izdelkov oziroma storitev v očeh 

potrošnikov se v zadnjih desetletjih vse bolj zavedajo tudi podjetja. Vlagajo v inovacije, v 

razvoj izdelkov ter v nadaljnji razvoj blagovnih znamk. Skrbijo za odgovorno delovanje v 
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širšem okolju in posledično za dolgoročno zaupanje in ugled podjetja. Pomen močne in 

prepoznavne blagovne znamke je viden predvsem v obdobjih kriz, ko podjetja prav zaradi 

zvestobe kupcev do blagovne znamke ohranjajo trdno, stabilno jedro prodaje ter na ta 

način lažje prebrodijo krizna obdobja. Močne blagovne znamke so v lasti multinacionalnih 

podjetij, ki so vodilna v svoji panogi, so kapitalsko močna, visoko likvidna in svojim 

delničarjem redno izplačujejo dividende. Odlikujejo jih odlični poslovni modeli, jasno 

izdelana strategija razvoja, zato imajo potencial dolgoročne rasti (Baša 2012). 

»Močna blagovna znamka podjetjem omogoča: hitrejšo in močno rast prihodkov, znižuje 

finančna in številna druga poslovna tveganja, omogoča višjo dobičkonosnost in denarni tok 

ter s tem omogoča izplačevanje nadpovprečnih dividend. Vse omenjeno se na daljši rok 

odraža v visoki rasti cen delnic in nižjem tveganju,« meni Baša (2013).  

Vrednost blagovne znamke je definirana kot čisto premoženje blagovne znamke. Vezana je na 

znamkino ime in simbol, ki je dodan produktu ali uslugi. To premoženje je lahko razdeljeno v 

štiri dimenzije: zavedanje blagovne znamke, prejeta kvaliteta, asociacije na znamko in 

lojalnost znamki (Aaker 1991, 17).  

Po Lahu je vrednost blagovne znamke premoženje podjetja, ker je blagovna znamka dosegla 

potencialno navezavo potrošnikov nanjo. To je pravzaprav ekonomski izraz poslanstva 

podjetja v (pod)zavesti potrošnikovih dohodkov. Zaradi tega jo je treba posebej prikazati v 

bilanci sredstev podjetja. V nasprotju z blagovno podobo je graditev vrednosti dolgoročni 

strateški cilj podjetja, saj prinaša podjetju dolgoročno konkurenčno prednost. Z ekonomskega 

vidika je blagovna vrednost kapital, ker lastnina te neoprijemljive kategorije omogoča 

prihodnje oprijemljive dolgoročne dobičke. Po drugi strani pa je dokaz uspešnosti naložb 

podjetja nasploh, še posebej pa naložb v trženjsko komuniciranje (Lah 2000, 155). 

3.4 Varstvo znamk 

Blagovna znamka ni pomemben, zanimiv in poseben znak oziroma simbol le s tržnega vidika, 

temveč tudi s pravnega stališča, saj omogoča prepoznavanje oziroma razlikovanje enega 

izdelka ali storitve nekega podjetja od istovrstnih oz. podobnih izdelkov ali storitev drugega 

podjetja. Ravno zaradi njenega velikega pomena je v Zakonu o industrijski lastnini (ZIL) 

določen obseg varstva in s tem opredelitev kršenja pravic. 

Varstvo blagovne znamke je opredeljeno v 17. členu Zakona o industrijski lastnini (v 

nadaljevanju ZIL) in pravi: »Z blagovno znamko oziroma storitveno znamko se zavaruje 

znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen razlikovanju blaga oziroma storitev iste ali 

podobne vrste. Za znamko po tem zakonu se ne štejejo pečat, žig in punec (uradni znak 

plemenite kovine, mere ipd.). Medtem pa je v 18. členu  ZIL-a določen predmet varstva, kar 

pomeni, da se sme zavarovati le znak, ki je primeren za razlikovanje blaga v gospodarskem 
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prometu. Kot znak so razumljeni beseda, izraz, slika, risba, šifra, vinjeta ter kombinacija teh 

znakov in barv.« (Uradni list RS, št. 13/92, 45/2001) 

Po 4. členu ZIL-a morajo fizične in pravne osebe za svoje izume in znake razlikovanja pri 

Uradu Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine vložiti zahtevek za priznanje 

pravice, s katero se ustrezno zavarujejo izumi in znaki razlikovanja v Sloveniji. Trajanje 

znamke je po tem postopku od dneva vložitve prijave omejeno na 10 let, sam imetnik znamke 

pa jo lahko po 109. členu ZIL-a poljubno mnogokrat obnovi za obdobje naslednjih 10 let 

(Uradni list RS, št. 13/92, 45/2001). 

Kot pravi DeChernatony (2002, 295), je najpomembnejše, da podjetje že v fazi izbire in 

odločanja o imenu in znaku blagovne znamke pazi na pravilno ravnovesje med izvirnostjo 

imena in stopnjo opisnosti. Se pravi, da izbere kombinacijo, ki bo omogočala čim boljšo 

zaščito, kajti bolj kot je ime opisno, težje ga je zaščititi (DeChernatony 2002, 295). 

3.5 Registracija znamk 

Kot pravi avtor (Setnikar 2013), je blagovna znamka srce in duša vsakega uspešnega podjetja. 

Lahko predstavlja prestiž, ugled, kakovost, zvestobo, konsistentnost, obljubo po napredku in 

po nečem novem. Njen bistven element, celo cilj, je prepoznavnost. Prepoznati pa se lahko 

hitro spremeni v poznati, kar pri potrošniku vzbudi zaupanje in je ključen element pri 

pridobitvi in ohranitvi poslovnega deleža na trgu (Setnikar 2013). 

Imetnik registrirane znamke ima izključno pravico do uporabe določenega znaka za 

označevanje svojih proizvodov ali storitev. To pomeni, da ima imetnik pravico preprečiti 

tretjim, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago oz. storitve uporabljali 

znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Registrirana znamka pa ne izključuje 

pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali 

storitev, razen če gre za slovečo znamko. Postopek za registracijo znamke v Sloveniji se 

začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Prijavo za registracijo znamke se vloži 

pri Uradu RS za intelektualno lastnino (Setnikar 2013). 

3.6 Blagovna znamka proizvajalca 

Medtem Potočnik (2001, 388) ugotavlja: »Kot je že omenjeno, je blagovna znamka 

proizvajalca znamka, ki jo proizvaja in nadzira proizvajalec. Je v njegovi lasti, le-ta pa skrbi 

za njeno prodajo in uveljavitev. 

Proizvajalčeva blagovna znamka je dostikrat dražja od trgovske blagovne znamke. Po navadi 

gre za jasno diferenciran izdelek visoke kakovosti. Distribucija je maksimalna, izdelki se ne 

prodajajo le v trgovini trgovca oz. proizvajalca, kot je to značilno za trgovsko blagovno 
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znamko, strategija, ki jo zagovarja proizvajalčeva blagovna znamka, je osredotočena na 

kupca, njen profit pa je dostikrat donosnejši od profita trgovske blagovne znamke. Kljub temu 

pa se velikokrat proizvajalci odločijo proizvajati lastne blagovne znamke določenih trgovcev. 

Proizvajalec trgovskih blagovnih znamk s proizvodnjo le-teh izrablja proizvodne 

zmogljivosti, povečuje prodajo, zagotavlja si boljšo pozicijo svojih blagovnih znamk na 

prodajnih policah trgovca, je stroškovno učinkovit, zagotovi si prodajo izdelkov v 

dogovorjenem obdobju, sprejme in uvede nove tehnologije in vzpostavi partnerski odnos s 

trgovcem, s katerim v nadaljnje iščeta skupne prihranke in konkurenčne strategije. 

Seveda pa pri tem prihaja tudi do slabosti za proizvajalca. S proizvodnjo in distribucijo 

blagovnih znamk trgovca le-ta izgublja tržni delež svojih blagovnih znamk ter v določeni meri 

tudi zanemarja svoje znamke. Hkrati proizvajalcu pada dobičkonosnost, prisiljen je nižati 

raven cen, manj vlaga v raziskave in razvoj, zaradi sodelovanja s trgovcem je do določene 

mere tudi odvisen od njega, kar lahko še poslabša položaj proizvajalca ob prekinitvi 

sodelovanja s trgovcem. Prav tako tudi investitorji in lastniki pokažejo manjši interes za 

proizvajalca, kar pa pomeni, da na trgu preživijo le najmočnejši in najbolj usposobljeni. 

Seveda je potrebno poudariti, da ne proizvajajo vsi proizvajalci tudi trgovskih blagovnih 

znamk (npr. P&G, IBM, Nestle idr.). 

Rešitev za proizvajalce blagovnih znamk bi bila v njihovi jasni strategiji, in sicer 

specializaciji proizvodnje trgovskih blagovnih znamk, kombinaciji proizvajalčevih in 

trgovskih blagovnih znamk ali pa proizvodnji lastnih blagovnih znamk. Druga možnost pa je 

diferenciacija proizvajalčevih in trgovskih blagovnih znamk, in sicer kakovostna ter 

stroškovna diferenciacija. Lahko pa proizvajalci tudi investirajo zgolj v lastne blagovne 

znamke.« 

3.7 Blagovna znamka trgovca 

Vranešević (2007, 200) opredeljuje trgovske blagovne znamke kot znamke v lastništvu 

posrednika, ki angažira proizvajalce za proizvodnjo izdelka, ki bo v lastništvu teh znamk 

oziroma jim bo ta znamka dodeljena. Trgovske blagovne znamke predstavljajo sinonim za 

tiste znamke, s katerimi upravlja nekdo drug, ne proizvajalec (Vranešević 2007, 200). 

Medtem pa je opredelitev trgovske blagovne znamke po Potočniku sledeča: izdelek, ki ima 

blagovno znamko določenega trgovskega podjetja, lahko prodajamo le v poslovalnicah tega 

podjetja (Potočnik 2001, 230). 

Zielke in Dobbelstein (2007, 112) menita, da so trgovske blagovne znamke produkti, ki so v 

lasti in pod zaščitnim znakom organizacije, katere primarni ekonomski cilj je distribucija in 

ne prodaja. Trgovske blagovne znamke proizvaja trgovec sam ali tretja oseba v njegovem 
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imenu in se prodajajo pod trgovčevim imenom ali znakom v njegovih trgovinah (Zielke in 

Dobbelstein 2007, 112). 

Izdelki s trgovsko blagovno znamko so se v Sloveniji začeli pojavljati v začetku devetdesetih 

let dvajsetega stoletja in danes že zavzemajo pomembno mesto na policah različnih trgovskih 

verig. Če smo še v letu 1999 ugotavljali, da so trgovske blagovne znamke še v začetnih 

razvojnih fazah, pa so večja trgovska podjetja ob širitvi izbora izdelkov svoje znamke že 

naredila prve korake pri preskoku v tretjo razvojno stopnjo, kjer dobi »trgovska znamka« 

značilnosti prave blagovne znamke. Raziskava med slovenskimi trgovskimi podjetji iz leta 

1999 je pokazala, da so poglavitni motivi trgovcev za uvedbo trgovske blagovne znamke 

pričakovanja o povečanju dobička, ugleda in pogajalske moči v razmerju do proizvajalcev. To 

je povsem v skladu z ugotovitvami raziskav v tujini, kjer imajo trgovske znamke precej daljšo 

zgodovino (Dmitrović 1999, 75-77). 

Večino izdelkov s trgovsko blagovno znamko v Sloveniji proizvedejo domači proizvajalci, ki 

imajo tudi svoje blagovne znamke. Po začetnem omahovanju se je zanimanje med 

proizvajalci za tovrstno proizvodnjo hitro povečalo, to pa je še dodatno okrepilo moč trgovcev 

na drobno na tržnih poteh. Ugled proizvajalčeve blagovne znamke je še vedno pomemben, 

vendar se je med sedmimi merjenimi dejavniki uvrstil šele na predzadnje mesto. Takšen 

pogled trgovcev je skladen z zgodnjo fazo razvoja trgovske blagovne znamke, kjer nakupi 

temeljijo predvsem na ugodnem razmerju med ceno in kakovostjo. To pomeni, da morajo 

trgovska podjetja ponuditi kupcem ob ugodni ceni tudi zagotovilo o kakovosti izdelkov. V 

Sloveniji so to dosegla na zelo preprost način - z navedbo imena proizvajalca na embalaži 

izdelka. Ugled proizvajalcev tako prispeva k hitri rasti prodaje izdelkov s trgovsko blagovno 

znamko in s tem k rasti njihovega tržnega deleža. Za dolgoročen uspeh trgovske blagovne 

znamke je nujen obstoj koristi za vse tri tržne udeležence: trgovce, kupce in proizvajalce 

(Dmitrović 2000, 76). 

3.7.1 Motivi za proizvodnjo izdelkov s trgovsko blagovno znamko 

V Sloveniji ima velika večina proizvajalcev svoje (v mnogih primerih ugledne) blagovne 

znamke. Osnovni motivi za proizvodnjo izdelkov s trgovsko blagovno znamko, kadar je ta 

dopolnilna dejavnost, se nanašajo predvsem na zasedenost proizvodnih zmogljivosti in na 

stroškovno učinkovitost. Z dodatno proizvodnjo lahko proizvajalci povečajo izkoriščenost 

zmogljivosti in s tem dosežejo boljšo porazdelitev proizvodnih stroškov ter ugodnejše pogoje 

pri nabavi surovin. Poleg tega pogodbena proizvodnja zagotavlja kratkoročno prodajo in 

olajša načrtovanje proizvodnje, saj se pogodbe s trgovci sklepajo za daljše časovno obdobje 

(praviloma eno leto) (Dmitrović 1999, 75-77). 

Pojav trgovske blagovne znamke praviloma povzroči nižanje ravni cen v izdelčni skupini, kar 

zmanjšuje dobičkonosnost vsem ponudnikom. Proizvajalci, ki se odločijo za proizvodnjo 
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izdelkov trgovske blagovne znamke, lahko vsaj del negativnih tržnih učinkov nevtralizirajo z 

dodatnim prihodkom, ki izvira iz pogodbene proizvodnje za trgovca. Ker del poslovnih 

funkcij prevzame trgovec, je na videz proizvodnja trgovske blagovne znamke zelo donosna 

aktivnost in se na prvi pogled lahko kaže celo kot pozitivna eksternalija v proizvodnem 

procesu lastnih blagovnih znamk proizvajalca (Quelch in Harding 1996, 102). 

3.7.2 Začetek lastnih trgovskih znamk 

Izdelki trgovske blagovne znamke so se v večjem obsegu v Sloveniji pojavili šele z vstopom 

trgovske verige Spar, ki je sprva ponujala pod svojo znamko le uvožene izdelke. Prva 

slovenska trgovska družba, ki se je resneje lotila projekta uvedbe lastne blagovne znamke, je 

bila Emona Merkur, pravi razmah pa je trgovska znamka doživela šele z agresivno strategijo 

blagovne znamke dveh hitro rastočih trgovskih podjetij - Poslovnega sistema Mercator in 

Engro Tuša. V začetku leta 2000 je imel Mercator 111 izdelkov trgovske blagovne znamke (v 

okviru treh ločenih znamk), z nakupom Emone Merkurja pa je pridobil še 34 Emoninih 

znamk. Spar je imel 220 izdelkov z lastno blagovno znamko, Engro Tuš pa približno 100 (v 

okviru dveh znamk). Izdelke trgovske blagovne znamke ponujajo tudi druge trgovske družbe, 

med katerimi kaže zlasti omeniti Drogerie Markt. Večina tovrstnih izdelkov se uvršča med 

izdelke vsakodnevne porabe, čeprav se pojavljajo tudi v trgovini s tehničnim blagom, 

tekstilom in kozmetiko (Anžlovar 200, 4). 

3.7.3 Cilji trgovske blagovne znamke 

Funkcije trgovske blagovne znamke z vidika trgovca so naslednje: 

 cenovna učinkovitost: nižje cene lastnih blagovnih znamk glede na cene enakih 

proizvodov blagovne znamke proizvajalca, 

 izoblikovanje profila lastnega asortimana: sposobnost zadovoljevanja potreb in želja 

potrošnikov z dogovorjeno ustreznostjo asortimana, 

 profilizacija: razlikovanje od konkurence po širini asortimana in po izboru proizvodov, 

 polarizacija: gradnja nasprotnega pola proizvajalcem, 

 zagotavljanje stopnje dobička in povečevanje donosov s preprečevanjem cenovnih bojev, 

 solidarnost: krepitev vezi znotraj trgovske skupine, 

 inovativnost: možnost razvijanja lastnih proizvodov, 

 varovanje blagovne znamke  (Bruhn 1997, 26).  

Funkcije trgovske blagovne znamke z vidika proizvajalca so: 

 boljša zasedenost proizvodnih kapacitet, 

 distribucija tudi preko diskontov, 
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 možnost izvajanja strategije več proizvodov, 

 zmanjšanje tveganja poslovanja, 

 večji prodajni potencial, 

 zniževanje fiksnih stroškov ter s tem večja donosnost poslovanja, 

 izkoriščanje krivulje izkušenj, 

 izboljšanje pogajalskega položaja v odnosu z vse močnejšimi trgovci  (Bruhn 1997, 26). 

Omeniti je potrebno tudi funkcije blagovne znamke potrošnika, ki so: 

 možnost nakupa proizvodov z boljšim razmerjem med ceno, storitvijo in kakovostjo, 

 večja izbira, 

 diferenciacija trgovcev (večje zaupanje v določena trgovska podjetja), 

 možnost substitucije med proizvodi, 

 možnost cenovno ugodnih poskusnih nakupov z namenom spoznavanja lastnosti 

določenega izdelka  (Bruhn 1997, 26). 

Kot navaja Kotler, trgovske blagovne znamke proizvajajo podjetja s presežno kapaciteto po 

nižji ceni, kot prodajajo svoje blagovne znamke. V tak način proizvodnje pa privolijo zato, 

ker si s tem zagotovijo svoje prodajno mesto na policah trgovca na drobno, saj le-ti zahtevajo 

plačilo od proizvajalca, da postavijo njihove izdelke na prodajno mesto. Trgovske blagovne 

znamke imajo še eno veliko prednost za trgovca na drobno, saj so dostopni le v njihovih 

trgovinah, kar pomeni, da imajo ekskluzivne izdelke, ki jih ni mogoče kupiti pri konkurentih. 

S tem si trgovci na drobno pridobijo zveste potrošnike, kar poveča tudi promet v trgovini 

(Kotler 1998, 449). 

Če prestopimo s funkcij na cilje in poenostavimo, so najpomembnejši in ključni cilji z vidika 

trgovcev pridobivanje kupcev in večja lojalnost, pogostejši nakupi, s tem pa povečanje 

prodaje in donosnost poslovanja. Bistvena je torej lojalnost kupcev, za katero se borijo tako 

trgovci kot proizvajalci, zato se njihovi cilji ne razlikujejo kaj dosti.   

3.8 Boj blagovnih znamk 

Uvedba in začetki trgovskih blagovnih znamk so temeljili predvsem na strategiji nizkih cen in 

vrednosti za denar, medtem ko se je tekma med blagovnimi znamkami proizvajalcev odvijala 

na povsem drugi podlagi, in sicer diferenciaciji med blagovnimi znamkami. Vendar se je 

skozi čas tudi trgovska blagovna znamka izboljšala na področju kakovosti in lahko konkurira 

blagovnim znamkam proizvajalca. Spodaj je predstavljena tabela, v kateri je opisana 

primerjava značilnosti med proizvajalčevo in trgovsko blagovno znamko (Potočnik 2001, 

229). 
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Preglednica 1: Primerjava značilnosti proizvajalčeve in trgovske blagovne znamke 

Značilnost Proizvajalčeva blagovna 

znamka 

Trgovska (lastna) blagovna 

znamka 

Izdelek Dobro znan, visoke 

kakovosti, zanesljiv, jasno 

diferenciran, kupci zaupajo 

proizvajalcu. 

Srednje ali visoke kakovosti, 

izdelek je kupcem, ki ne 

kupujejo pri trgovskem 

podjetju neznan. 

Distribucija Praviloma je na voljo pri 

številnih trgovskih podjetjih 

– konkurentih. 

Na voljo je le v prodajalnah 

trgovskega podjetja. 

Komuniciranje Proizvajalec oglašuje sam ali 

sodeluje pri oglaševanju v 

trgovskih podjetjih. 

Trgovsko podjetje samo 

oglašuje izdelek in poudarja 

svoje ime. 

Cena Sorazmerno visoka, 

proizvajalec vpliva na njeno 

raven in pripadnost kupcev. 

Običajna (nižja, zmerna), 

trgovsko podjetje jo 

uporablja za pridobivanje 

stalnih kupcev. 

Ciljni trg Kupci, ki poudarjajo visoko 

kakovost in osebni status. 

Kupci, ki upoštevajo 

običajno ceno in kakovost in 

so zvesti prodajalni. 

Vir: Potočnik 2001, 229. 

Če primerjamo konkurenčnost med enimi in drugimi, velja omeniti Potočnikovo razlago, ki 

pravi, da je boj med blagovnimi znamkami konkurenca med proizvajalčevimi blagovnimi 

znamkami in blagovnimi znamkami trgovcev, pri čemer imajo trgovci večjo prednost, saj 

imajo prodajne površine in so bliže kupcev, le-ti pa sploh ne vedo, čigava je blagovna 

znamka. Prav tako so izdelki s trgovsko blagovno znamko pogosto cenejši od primerljivih 

blagovnih znamk proizvajalcev in pritegnejo kupce, kar pa slabi preteklo prevlado 

proizvajalčevih blagovnih znamk (Potočnik 2001, 229). Trgovske blagovne znamke se, v 

nasprotju s proizvajalčevimi blagovnimi znamkami, ne osredotočajo na poveličevanje 

posameznih kategorij izdelkov, temveč spodbujajo zvestobo posameznemu trgovcu in s tem 

naraščajočo donosnost posameznega kupca (Fusionbrand 2014). Tudi Müller-Hägedorn je 

opredelila razliko med proizvajalčevimi in trgovskimi blagovnimi znamkami, in sicer, da sta 

tako proizvajalčeva blagovna znamka kot tudi trgovska blagovna znamka obliki blagovnih 

znamk, ki pa se razlikujeta po lastništvu in v tem, kdo ima pravico blagovno znamko 
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uporabljati, z njo konkurirati in izoblikovati lastnosti pripadajočih proizvodov (Müller-

Hägedorn 1997, 153). 

3.9 Prednosti in slabosti uvajanja trgovske blagovne znamke 

Prednosti in slabosti bomo preučevali z vidika proizvajalca, trgovca in kupca. 

Vidik proizvajalca 

Prednosti (Potočnik 2001, 233; 2006, 5; Levy in Weitz 2004, 437): 

 majhni proizvajalci lahko vstopajo na trge, 

 odgovornost za garancije prevzame trgovsko podjetje, 

 prihranki zaradi ekonomskega obsega (upadanje fiksnih stroškov na enoto), 

 izraba presežnih proizvodnih zmogljivosti in povečanje prodajnega potenciala, 

 trgovska blagovna znamka omogoča širitev proizvodnje, 

 zagotovitev prodane količine izdelkov brez stroškov oglaševanja, 

 izločanje konkurentov iz prodajnih polic, 

 racionalizacija in sprejemanje novih tehnologij, 

 boljša pozicija na prodajnem mestu trgovca, za katerega podjetje proizvaja trgovsko 

blagovno znamko, 

 trgovska blagovna znamka spodbuja partnerstvo med proizvodnjo in trgovino na drobno. 

Slabosti (Potočnik 2001, 233; Jesenek 2006, 6): 

 na embalaži je napisano ime proizvajalca, 

 manjši interes za investitorje in lastnike, 

 manjša vlaganja v raziskave in razvoj (zanemarjanje lastne blagovne znamke), 

 trgovske blagovne znamke zmanjšujejo prodajo proizvajalčevih blagovnih znamk v isti 

prodajalni, 

 trgovska podjetja zmanjšujejo nabavo proizvajalčevih izdelkov, če ti ne sprejemajo 

proizvodnje trgovske blagovne znamke, 

 trgovci na drobno omejujejo prostor za prodajo proizvajalčeve blagovne znamke, saj tako 

spodbujajo prodajo lastnih blagovnih znamk (diskriminacija proizvajalčevih blagovnih 

znamk), 

 proizvajalčeve blagovne znamke so navadno usmerjene le na nekaj skupin kupcev, 

 če se trgovec odloči zamenjati dobavitelja, se pogosto drago pridobljeno znanje in 

izkušnje prenesejo na konkurenta, 
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 proizvajalčeve investicije omogočajo razvoj trgovskih blagovnih znamk na račun razvoja 

proizvajalčevih blagovnih znamk, 

 pogajalska moč proizvajalcev slabi, saj lahko trgovci zelo hitro spreminjajo svoje 

nabavne poti in preusmerijo nakupe h konkurentom. 

Vidik trgovca 

Prednosti (Piskar 2005, 602; Levy in Weitz 2004, 438): 

 zagotavlja višje stopnje dobička in povečuje donosnost, 

 lahko predstavlja inovativnost v ponudbi, 

 trgovec ima več nadzora nad proizvodnjo, kakovostjo in distribucijo, 

 sposoben je zadovoljiti potrebe in želje ciljnega kupca, 

 povečuje zvestobo obstoječih kupcev in privablja nove, 

 povečanje cenovne konkurenčnosti in posledično povečanje prodaje in tržnega deleža, 

 trgovci v svojih trgovinah nimajo omejitev glede polic oz. mesta, kjer bo določena 

blagovna znamka imela svoje mesto, zato trgovske blagovne znamke postavijo na mesta 

in police, da so le-te najbolj opažene, 

 strateško orožje v odnosih in dogovarjanjih s kupci ter pri sklepanju sporazumov s 

proizvajalci nacionalnih blagovnih znamk, 

 oblikuje asortiment, ki se po širini in izbiri izdelkov razlikuje od ponudbe konkurence, 

 trgovec pridobiva na ugledu, če so njegove trgovske blagovne znamke visokokakovostne 

in moderne, 

 trgovec se izogne neposredni cenovni konkurenci, saj so trgovske blagovne znamke 

prisotne le v prodajalnah trgovca – ekskluzivna distribucija, 

 prednost pred konkurenčnimi trgovci, ki nimajo izdelkov s trgovsko blagovno znamko, 

 prenos ugleda trgovca na izdelke s trgovsko blagovno znamko, 

 prenos ugleda proizvajalca trgovske blagovne znamke na trgovca. 

Slabosti (Piskar 2005, 602; Levy in Weitz 2004, 438): 

 trgovec mora izdelke svoje trgovske blagovne znamke sam oglaševati in jih skladiščiti, 

 dvom porabnikov zaradi velike cenovne diferenciacije ter nevarnost slabšanja kakovosti, 

 če se izdelki s trgovsko blagovno znamko slabo prodajajo, jih trgovec ne more preprosto 

vrniti proizvajalcu, ampak stroške nosi sam, 

 potrebne so velike investicije v oblikovanje embalaže za izdelke, za ustvarjanje 

ozaveščenosti kupcev ter za ustvarjanje ugleda trgovske blagovne znamke, 
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 drugi stroški, ki jih mora pokriti trgovec in niso očitni (npr. oglaševanje, skladiščenje 

ipd.). 

Vidik kupca 

Prednosti (Piskar 2005, 602; Jesenek 2006, 6): 

 zagotavlja kakovost, hkrati pa je zanj psihološka nagrada, 

 simbolizira status in prestiž (npr. trgovska blagovna znamka Mercator – Zdravo 

življenje), 

 zmanjša sociološko in psihološko tveganje, da bi kupili napačen izdelek, 

 pomaga identificirati izdelke, 

 ponuja dodatno pestrost v izbiri ponudbe, 

 zmanjšuje stroške iskanja in tveganja nakupa. 

Slabosti (Piskar 2005, 602): 

 izdelki so na voljo samo kupcem, ki obiščejo trgovino določenega trgovca. 
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4 MODNA INDUSTRIJA 

V dvajsetem stoletju se je močno razmahnila industrializacija t.i. tekstilne industrije. V 

interesu tekstilne industrije je prodati čim več proizvodov, kar pomeni, da je moda postala 

eden od mehanizmov, s katerimi tekstilni centri usmerjajo in profitno obvladujejo tržišče. 

Znani modni oblikovalci vsako modno sezono prikažejo svoje ideje v obliki kolekcij visoke 

mode, ki je bolj kot praktični uporabi namenjena iskanju novih izrazov, umetniškemu 

ustvarjanju in užitku občudovalcev. Značilno je, da se kasneje te ideje prečistijo v praktično 

oz. bolj uporabno modo, ki jo modna industrija lansira na tržišče z jasnim namenom – prodati 

čim več (Pogorelčnik Krašovec 1997, 14). 

4.1 Tekstilna industrija 

Tekstilno industrijo lahko razdelimo na dve področji, oblačilno in tekstilno industrijo v ožjem 

smislu. Za obe industriji je značilno, da sta delovno intenzivni panogi, a vendarle je oblačilna 

bolj delovno intenzivna kot tekstilna. Obe sta tehnološko in z vidika pogojev trgovanja 

povezani. Tekstilna industrija proizvaja pretežni del vložkov za oblačilno industrijo, kar 

pomeni vertikalno povezavo med njima. Mednarodna menjava na multilateralni ravni je bila v 

obeh sektorjih določena s pravili ATC (Agreement on Textiles and Clothing – Sporazum o 

tekstilijah in oblačilih), na bilateralni ravni pa menjavo urejajo sporazumi med državami – 

predpisi o izvoru blaga in preferencialni dostopi do trga določene države (Nordas 2004, 1). 

Avtor (Smole 2009) meni: »Ko je govora o tekstilni industriji, le redko pomislimo, da je to 

ena najbolj kapitalno intenzivnih panog predelovalne industrije. Nekatera delovna mesta v 

tekstilni industriji, kot sta predenje in tkanje, stanejo tudi po več milijonov evrov. Na drugi 

strani pa je oblačilna industrija ena najbolj delovno intenzivnih panog, njena delovna mesta pa 

stanejo le nekaj tisoč evrov. Medtem ko so do te stopnje med tekstilno in oblačilno industrijo 

delitvene meje jasno postavljene, pa so meje znotraj same oblačilne industrije dosti bolj 

zabrisane.« 

Tekstilna in oblačilna industrija obsegata: 

 obdelavo surovih materialov (priprava ali proizvodnja različnih vlaken in preje), 

- naravna vlakna (bombaž, volna, svila), 

- umetna vlakna – celulozna vlakna (viskoza), sintetična vlakna (poliester, nylon), 

vlakna iz anorganskih materialov (iz stekla, železa), 

 pletenje in tkanje, 

 dodelavo (oblikovanje vizualne, fizične in estetske podobe blaga – beljenje, potisk, 

barvanje, impregnacija), 

 preoblikovanje blaga v proizvode, kot so: 

- oblačila (oblačilna industrija), 
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- preproge in ostale tekstilne talne obloge, 

- proizvodi za domačo rabo (posteljnina, prti, brisače, zavese itd.), 

- tehnične in industrijske tekstilije (Nordas 2004, 1). 

»Oblačilno industrijo delimo na proizvodnjo oblačilnih izdelkov in modno industrijo. Za 

oblačilno industrijo je značilna proizvodnja industrijskih izdelkov, ki je usmerjena predvsem 

na doseganje optimalnih rezultatov na področju nabave, priprave, proizvodnje in distribucije 

oblačilnih izdelkov, za modno industrijo pa je značilen predvsem razvoj modnih trendov in 

blagovnih znamk, razvoj distribucijske mreže in prodajnih mest ter optimiranje logističnih 

poti od proizvodnje do prodajnih mest. Primer uspešnega predstavnika modne industrije je 

npr. španska družba Inditex, ki je med drugim lastnica trgovskih verig Zara, Pull and Bear, 

Bershka in Stradivarius. Družba Inditex ima samo v Evropi več kot 4000 trgovin. Podjetje 

uspešno širi svojo prodajno mrežo po vsem svetu, saj ima skupno kar 6249 trgovin. Vendar 

tudi v tej industrijski veji niso vsa podjetja uspešna, kar nazorno kaže tudi napoved stečaja 

ugledne družbe, ki je lastnik in upravlja eno najprestižnejših blagovnih znamk v modni 

industriji, Escade iz Nemčije,« ugotavlja Smole (2009). 

4.2 Tekstilna in oblačilna industrija v Evropi 

V članku o tekstilni industriji (Europa 2005) so objavljeni zanimivi podatki: »Tekstilna in 

oblačilna industrija je pomemben del evropske industrije, ki je v EU pred širitvijo ustvarila 

200 milijard evrov prometa in imela 2 milijona zaposlenih. Po širitvi se je število zaposlenih 

povečalo na približno 2,7 milijona.«  

Med prvotnimi 15 članicami EU je bila tekstilna in oblačilna industrija skoncentrirana v petih 

državah z največ prebivalci: Italiji, Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in Španiji. Južne države 

(Grčija, Italija, Portugalska) so prispevale več k proizvodnji oblačilnega sektorja, severne 

države (Nemčija, Belgija, Velika Britanija, Avstrija in Nizozemska) pa so bolj naravnane na 

segment tekstilne industrije. Veliko novih članic EU je zelo odvisnih od tekstilne in oblačilne 

industrije, saj je delež zaposlenih v tej industriji velik. In ravno zato predstavlja vrzel v 

produktivnosti za evropsko politiko velik izziv (Nordas 2004, 3). 

»Vse do leta 2005 je bila evropska oblačilna industrija največji izvoznik oblačilnih 

proizvodov na svetu, tega leta pa je nato prvo mesto prevzela kitajska oblačilna industrija. 

Obseg proizvodnje oblačil v Evropskih uniji pada vse od leta 2000 in se je do leta 2008 znižal 

že za 30 %. Glavni vzrok zmanjševanja obsega proizvodnje oblačil v Evropi je prodor 

proizvodnje oblačil s Kitajske in drugih azijskih držav. Prodor oblačil s Kitajske na trge EU je 

posledica globalnih premikov in strateške usmeritve kitajskega gospodarstva, ki temelji na 

dolgi tradiciji kitajske oblačilne industrije, ki je bila temelj za razvoj moderne oblačilne 

industrije, obenem pa je oblačilna industrija z relativno nizkimi investicijskimi vložki 

zagotavljala delo največjemu številu delavcev.  
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Tudi število zaposlenih se prilagaja zmanjšanemu obsegu proizvodnje v evropski oblačilni 

industriji. Evropski izvoz oblačil je v tem desetletju, kljub prestrukturiranju in negativnim 

vplivom močnega evra v zadnjih letih, vrednostno naraščal, vendar pa se je glede na količino 

znižal, kar kaže, da so se podjetja prestrukturirala v proizvodnjo cenovno zahtevnejših 

izdelkov in iskala svojo priložnost v posameznih manjših tržnih nišah kot so npr. izdelki, ki 

zahtevajo zelo kratek odzivni čas od naročila do nabave ali izdelki maloserijske proizvodnje. 

Uvoz oblačilnih izdelkov v Evropsko unijo pa je v zadnjem desetletju nenehno naraščal. 

Največ sta k uvozu prispevali Kitajska in Turčija, vse močnejša izvoznika pa sta tudi Indija in 

Bangladeš. Prodor na Kitajskem proizvedenih oblačilnih izdelkov na evropski trg se najbolje 

kaže v obsegu kitajskega izvoza v letu 2002, ko je predstavljal 20 % delež svetovnega izvoza, 

v letu 2008 pa je kitajski delež znašal že več kot 38 %. V tem času so se izvožene količine 

kitajskih oblačil količinsko povečale za 2,5-krat. Nemoč evropske oblačilne industrije je 

posledica neučinkovitosti zaščitnih ukrepov, ki jih je v preteklih letih uvedla Evropska unija. 

S 1. januarjem 2005 je prenehal veljati WTO-jev sporazum o tekstilu in oblačilih (ATC). S 

tem so bile odpravljene količinske omejitve oz. kvote za uvoz tekstilij in oblačil iz držav 

WTO-ja, tudi Kitajske. Takoj po odpravi teh omejitev v letu 2005 je bila zabeležena največja 

rast uvoza tekstilnih izdelkov v EU. Zato je Evropska unija sredi leta 2005  s Kitajsko sklenila 

sporazum, s katerim je do leta 2007 omejila uvoz 10 kategorij oblačilnih izdelkov, v letu 

2008 pa je dogovorila še sistem dvojne kontrole, vendar brez količinskih omejitev. V letu 

2008 se je kljub temu najbolj povečal uvoz t.i. nereguliranih kategorij oblačilnih izdelkov in 

to kar za 68 %, kar kaže na izjemno prilagodljivost kitajske oblačilne industrije. Najbolj 

zgovoren pa je prav gotovo podatek o razmerju med izvozom in uvozom oblačil. Le-ta 

nenehno narašča v korist Kitajske. Tako je bil izvoz kitajskih oblačilnih izdelkov kar 3,5-krat 

večji kot pa celotni izvoz Evropske unije na Kitajsko,« meni Smole (2009). 

4.3 Tekstilna in oblačilna industrija v Sloveniji 

Smole (2009) prav tako ugotavlja: »Tudi za slovensko oblačilno industrijo je od leta 2000 

naprej značilno nenehno padanje proizvodnje, prihodkov, izvoza in posledično tudi števila 

zaposlenih. V tem obdobju je bila slovenska oblačilna industrija izrazito izvozno usmerjena, 

saj so bile njene proizvodne kapacitete vedno bistveno večje od potreb domačega trga. Tako 

je v letu 2000 z izvozom ustvarila 55 % vseh prihodkov, v letu 2008 pa 50 %. Največji delež 

v proizvodnji slovenske oblačilne industrije v letu 2000 so predstavljali dodelavni posli. 

Slovenski oblačilni industriji je bila vseskozi največji izvozni partner Evropska unija, 

konkretno države Nemčija, Avstrija in Italija. Slovenska oblačilna industrija je leta 2000 

izvozila več kot 80 % vsega izvoza oblačilnih izdelkov v države Evropske unije, v letu 2008 

pa je bil delež izvoza te industrijske veje le še 66,2 %. V okviru izvoza oblačil v Evropsko 

unijo je predstavljal delež izvoza oblačil v Nemčijo kar 35,3 %. Če je znižanje deleža obsega 

izvoza v Evropsko unijo posledica prodora slovenske oblačilne industrije na razvijajoče se 

trge kot so Hrvaška, Švica, BIH idr., pa je dejstvo, da se konkurenčnost slovenske oblačilne 
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industrije na trgih Evropske unije znižuje zaradi hitrejšega naraščanja stroškov, kot ti stroški 

naraščajo nekaterim glavnim konkurentom, s katerimi konkurira slovenska oblačilna 

industrija na svetovnem trgu.« 

Preglednica 2: Poslovanje tekstilne in obutvene industrije v Sloveniji 

Vrednost 2011 Vrednost 2012 Vrednost 2013 

Število družb 415 405 398 

Prihodki (v evrih) 895.145,000 831.575,733 758.918,816 

Odhodki (v evrih) 881.790,863 823.273,609 753.493,017 

Neto čisti dobiček/izguba 

(v evrih) 

13.459,138 1.110,459 -1.811,876 

Dodana vrednost na 

zaposlenega (v evrih) 

21,469 21,702 23,271 

Stroški dela v dodani 

vrednosti (v odstotkih) 

75,5 79 77,6 

Vir: Grgič 2014. 

Ob osamosvojitvi je oblačilna industrija v Sloveniji zaposlovala 33712 delavcev, kar je 

predstavljalo skoraj 8 % vseh zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, leta 2004 pa je bilo v 

tej dejavnosti zaposlenih le še okoli 20000 delavcev.  Slovenska tekstilna in oblačilna 

industrija je poskušala najti kupce na tujih trgih, vendar je še vedno mnogo podjetij ostalo 

odvisnih od tradicionalnih trgov. Z vstopom v EU so proizvajalci dobili možnost vstopa na 

večji trg, vendar je vsi niso bili zmožni izkoristiti. Polovica izvoza tekstilne industrije je bila v 

letu 2004 usmerjena v tri evropske države, izvoz v države izven Evrope je bil zanemarljiv. 

Najpomembnejši izvozni trg za tekstilije je bila Italija z 32 %, sledila je Nemčija z 10 % in 

Hrvaška s 7 %, za trg oblačil pa Nemčija z 39 %, nato Italija s 16 % in Hrvaška z 12 % 

(Weissbacher in Smole 2005, 36). 

Smole meni, da vstop Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004 ni ustavil upadanja obsega 

izvoza oblačilne industrije, prav tako tudi sprejem evra ni bistveno vplival na njen 

konkurenčni položaj na svetovnem trgu in na njen razvoj. Zmanjševanje števila zaposlenih v 

oblačilni industriji v Sloveniji ni zgolj posledica stečajev oblačilnih podjetij, ampak tudi 

nenehnega zniževanja števila zaposlenih v podjetjih zaradi optimiranja proizvodnih kapacitet 

in zniževanja stroškov. Tekstilna panoga je leta 2000 zaposlovala 14142, konec leta 2008 pa 

le še 8058 delavcev oz. 4 % vseh zaposlenih v predelovalni dejavnosti, to pa je štirikrat manj 
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kot leta 1991. Od 2000 do 2007 so prihodki oblačilnih podjetij padli za približno 13 % (Smole 

2009). 

Z vstopom v EU pa je tudi za slovenski trg tekstilne in oblačilne industrije prišlo do 

sprememb, tako pozitivnih, kot negativnih. Med pozitivne spremembe na carinskem področju 

spada odprava oz. bistveno zmanjšanje števila carinskih postopkov pri poslovanju z državami 

članicami EU, kar pomeni odpravo stroškov špedicije, znižanje administrativnih stroškov in 

pospešitev postopkov. Slovensko blago je dobilo tudi oznako poreklo blaga iz EU, kar naj bi 

mu omogočalo boljše pogoje za doseganje višjih cen in lažji prodor na določena tržišča. 

Negativne posledice vstopa v EU se na carinskem področju kažejo v zmanjšanju zaščite 

domačih proizvajalcev zaradi zmanjšanja carin, v ponovni uvedbi carinskih dajatev na 

hrvaškem in makedonskem trgu, kjer je imela Slovenija že uveden režim prostocarinskega 

trgovanja in v uvedbi posebnih carinskih postopkov za oplemenitenje blaga (Kunaver 2003, 

35). 

»Skladno s trendi v evropski in tudi slovenski oblačilni industriji je tudi Mura, kot del 

evropske industrije, delila enako usodo. Tudi državna pomoč, ki jo je Mura dobila v letih 

2003 in 2004, je glede na njeno velikost (v tem času je bilo zaposlenih več kot 4500 

delavcev), bila nezadostna za kakršenkoli korenitejši premik v njenem prestrukturiranju. Več 

kot polovico sredstev je morala takoj vrniti državi za poplačilo zaostalih davkov in 

prispevkov. Za razvoj uspešnih blagovnih znamk ter lastne prodajne in franšizne mreže bi bilo 

po mnenju strokovnjakov potrebno nekajkrat več sredstev, kot je znašala državna pomoč,« 

ugotavlja Smole (2009). 

4.4 Modna industrija v prihodnosti 

Prav tako Smole (2009) meni, da bo največja gospodarska kriza po drugi svetovni vojni prav 

gotovo spremenila marsikateri pogled in marsikatero prepričanje o tem, kaj je donosno in kaj 

ni, kaj je potrebno opustiti in kaj razvijati naprej oz. v kaj se resnično splača vlagati. Zadnja 

dogajanja kažejo, da podjetja iz tako imenovanih perspektivnih panog niso nič bolj odporna 

na posledice gospodarske krize kakor podjetja iz neperspektivnih. V mnogih primerih se je 

izkušnja, ki so jo pridobila oblačilna podjetja v času globalizacije, izkazala celo kot prednost 

pri iskanju izhoda iz gospodarske krize. Vendar je prav nenehno poudarjanje 

neperspektivnosti oblačilne industrije skozi celotno obdobje prestrukturiranja te industrije v 

Sloveniji, naredilo ogromno škode slovenski oblačilni industriji (Smole 2009). Na 

kadrovskem področju je položaj kaotičen zaradi popolnega razpada srednješolskega 

izobraževanja v stroki, najprej na področju tekstilne industrije, sedaj tudi na področju 

oblačilne industrije. Alarmantno je dejstvo, da zanimanje za klasične tekstilne poklice upada, 

kar je zaradi množičnega propadanja tekstilnih podjetij in govorjenja o nizkih plačah 

razumljivo. Potrebno bi bilo pripraviti nove programe, da bi se znali bodoči diplomanti 

sposobni spopasti z izzivi in izpolniti pričakovanja tekstilne in oblačilne industrije (Sluga 
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2004, 185). Da pa se bo tekstilna industrija laže spopadala z izzivi v prihodnosti, je 

pomembno, da delovno silo izobrazimo in usposobimo, da bo znala izkoristiti nove 

priložnosti in izzive trga. Tako bo tekstilna in oblačilna industrija v svoje vrste lahko 

pritegnila najsposobnejše mlade ljudi (Pahor 2005, 44). Kot pravi Smole, se tekstilna 

industrija že danes srečuje s pomanjkanjem posameznih profilov delavcev in v prihodnje bo 

pomanjkanje tovrstnih kadrov še večje (Smole 2009). 

Proizvodnja tekstila in oblačil ima v Evropi prihodnost le tam, kjer so se podjetja sposobna 

hitro prilagoditi in so inovativna. Selitve proizvodnje enostavnih izdelkov v cenejše države 

nima smisla zadrževati, saj bi s tem zgubljali čas za razvoj novih tehnološko zahtevnejših in 

inovativnejših dejavnosti (Kocbek 2005, 17). Državne pomoči lahko na eni strani povečujejo 

blaginjo, na drugi strani pa lahko izkrivljajo konkurenco in tako blaginji zmanjšujejo. To se 

zgodi predvsem takrat, ko je pomoč dodeljena podjetjem, ki niso učinkovita (Grlj 2004, 6). 

»Velike spremembe v evropski oblačilni industriji, ki se odvijajo v današnjih kriznih časih 

kažejo, da ni enotnega recepta za izhod iz težav. Vendar je kljub temu prav, da se iz izkušenj, 

ki so si jih pridobile nekatere države Evropske unije, ki imajo dolgo tradicijo v oblačilni 

industriji, nekaj tudi sami naučimo. Vse bolj postaja očitno, da bo vsako podjetje moralo najti 

svojo lastno identiteto in lastni način prestrukturiranja skozi tesno sodelovanje vodstva 

podjetja z zaposlenimi. Ne glede na to, na kakšen način so lastniki prišli do oblačilnih 

podjetij, je nujno, da tudi oni uspešno odigrajo svojo vlogo v prestrukturiranju,« zaključuje 

Smole (2009). 

4.5 Blagovne znamke v modni industriji 

Trgovske blagovne znamke z značilnim razlikovanje od proizvajalčevih blagovnih znamk so s 

porastom števila podjetij pridobile na pomenu. Določeni trgovci v svojih trgovinah ponujajo 

izključno samo svoje trgovske blagovne znamke (npr. ameriški tekstilni trgovec Gap), spet 

drugim uspeva uspešno vzdrževati pravo ravnotežje med svojimi in proizvajalčevimi 

blagovnimi znamkami (npr. ameriški diskontni trgovec Sears, slovenski tekstilni trgovec 

Sportina). Prodaja izdelkov s trgovsko blagovno znamko pa medtem v svetu narašča dvakrat 

hitreje kot prodaja izdelkov s proizvajalčevimi blagovnimi znamkami, kar pa je zadosten 

razlog za uvedbo trgovske blagovne znamke (Levy in Weitz 2004, 437).   

V preteklosti sta bila za uspeh modnih podjetij kritičnega pomena izdelek in proizvodna 

tehnologija, danes je to upravljanje z blagovnimi znamkami (Saviolo 2002, 10). V modni 

industriji namreč pomeni blagovna znamka skoraj vse. Ne predstavlja le sredstva za 

razlikovanje izdelka, temveč predvsem sredstvo identifikacije z določenimi modnimi trendi, 

načini in stili življenja. Pomembno je poudariti, da ima dobra blagovna znamka jasno izraženo 

identiteto, torej ve, zakaj jo potrošniki želijo, obratno pa jo potrošniki želijo ravno zaradi 

njene identitete, ki jo sporoča okolici. Na drugi strani pa so neuspešne blagovne znamke, 
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katerih glavni in ključni problem je pomanjkanje prave lastne identitete. In ravno omenjeni 

problem se v veliki meri izraža v nedoslednem in večkrat nekonsistentnem izvajanju 

marketinških strategij, ki privedejo do tega, da je ciljni potrošnik zmeden oz. da blagovno 

znamko zaznava na specifičen način, ki pa ni skladen s pričakovanji principalov (Kodelja 

2001, 38-41). 

Če povzamemo, je torej ključna vrednost modnih blagovnih znamk njihova identiteta, kar pa 

predstavlja tudi glavni problem slovenskih modnih blagovnih znamk. Le-te imajo namreč 

nejasno identiteto, hkrati pa se vse bolj umikajo tujim blagovnim znamkam. Kot pravi 

Kodelja, je nejasna identiteta eden glavnih vzrokov padanja tržnega deleža slovenskih modnih 

ustvarjalcev (Kodelja 2001, 25). Problem slovenske modne industrije je tudi ta, da ni vlagala 

v razvoj lastnih blagovnih znamk, ker to v preteklosti ni bilo potrebno (Završnik 2004, 24). 

4.6 Značilnosti zvestobe blagovni znamki 

Trgovska blagovna znamka daje vsem, tako proizvajalcu, trgovcu kot kupcu, nekaj dodane 

vrednosti. In ravno s to dodano vrednostjo bo trgovec potrošnika prepričal, da prihaja 

izključno samo v njegovo trgovsko verigo prodajaln. Kljub možnim slabostim pa trgovska 

podjetja vseeno razvijajo trgovske blagovne znamke, saj so le-te lahko zelo dobičkonosne. Z 

izdelki trgovskih blagovnih znamk, ki lahko imajo bistveno nižje cene od izdelkov 

proizvajalčevih blagovnih znamk, hkrati pa primerljivo raven kakovosti, trgovci dvigujejo 

zvestobo kupcev do izdelka in do trgovca. Povzamemo lahko, da so trgovske blagovne 

znamke dandanes med kupci dobro sprejete, saj se njihova prodaja iz leta v leto povečuje. 

Bistvo same trgovske blagovne znamke je v tem, da se trgovec trudi in skuša dati kupcu nekaj 

več ter si na ta način pridobiti njegovo zvestobo. Najpogosteje je ta »več« skrit v 20-50 % 

nižji prodajni ceni od cene primerljivih izdelkov (Tkalec 2001, 56).  

Zvestoba kupcev je poleg zaznane kakovosti in asociacij v zvezi z blagovno znamko ter 

zavedanja blagovne znamke eden izmed najpomembnejših virov blagovne znamke kot 

kapitala podjetja. Pojem zvestobe kupca odraža porabnikovo namero za ponovni nakup iste 

blagovne znamke ter porabnikovo čustveno in psihološko vez z blagovno znamko (Delgado-

Ballester in Manuera-Aleman 2001, 1239). Kor pravijo Solomon, Bamossy in Askegaard 

(2002, 259) pa je ravno zvestoba način porabnikovega izražanja zadovoljstva, vendar 

zadovoljni kupci niso nujno tudi zvesti blagovni znamki. Potrebno je namreč razlikovati med 

kupci, ki blagovno znamko kupujejo iz navade in kupci, ki so resnično zvesti blagovni 

znamki. 

Kor pravi Nordman, zvestobo sestavljata čustvena in vedenjska komponenta. Čustvena se 

osredotoča na odnose, kjer je zvestoba kupca odvisna od psiholoških dejavnikov, medtem ko 

se vedenjska komponenta osredotoča na obnašanje; rezultat zvestobe je ponovni nakup. 

Pomeni večkratno vračanje kupca k podjetju, pri čemer pa ne upošteva poznavalnih 



 

   32 

 

(kognitivnih) procesov, ki so osnova za obnašanje kupca. Čustvena in vedenjska komponenta 

sta med seboj povezani (Nordman 2004, 24). Ker je dolgo časa veljajo, da obstaja močna 

linearna povezava med kupčevim zadovoljstvom in zvestobo, so podjetja, da bi obdržala 

kupce, ciljala na zadovoljevanje le-teh, kupčevo zadovoljstvo pa so obravnavali kot kazalec 

zvestobe. Danes pa je znano, da zadovoljni kupci niso vedno zvesti, prav tako pa nezadovoljni 

kupci ne odidejo vedno h konkurenci (Nordman 2004, 3). 

Seveda obstaja ogromno dejavnikov, zaradi katerih se kupec vrača k določenemu trgovcu oz. 

podjetju. Stevens (2007) je v članku navedel različne strategije za ohranjanje kupcev, da le-ti 

ostanejo zvesti in doprinesejo dodatni dohodek in dobiček: 

– Podpora kupcem: pri reševanju težav se mora podjetje hitro in zadovoljivo odzvati ter 

težavo odpraviti. 

– Povečanje tržnega deleža: gre za maksimiziranje dobička, ki nam ga prinese kupec. 

Razdeljen je na dve obliki prodajanja: dvig prodaje (prodaja izboljšanega proizvoda) in 

navzkrižno trženje (prodaja sorodnega proizvoda). 

– Izpolnjevanje in preseganje kupčevih pričakovanj: podjetje mora izpolniti obljubo, ki jo 

je dalo kupcu. Izpolnjevanje kupčevih pričakovanj je najmanj, kar mora podjetje narediti, 

da si zagotovi neprekinjeno sodelovanje s kupcem. 

– Preprečevanje izgube stranke: podjetje mora prepoznati znake, da želi kupec oditi h 

konkurenčnemu podjetju, ter vzpostaviti programe, da prepreči uresničitev namere. 

– Ponovna pridobitev kupca. 

– Programi zvestobe. 

 

Ker pa so ključnega pomena pri sami prodaji tudi poprodajne aktivnosti, je potrebno omeniti 

tudi hitrost, učinkovitost in način reševanja reklamacij. Širca (2008) v svojem članku meni, da 

je ravno to eden izmed najpomembnejših kriterijev za ohranjanje kupcev. Reklamacije imajo 

svoje pozitivne in negativne posledice, odvisno kako hitro in na kakšen način se rešijo. 

Pozitivne posledice reklamacij so sledeče: opozarjajo na napake – če podjetje pozna 

reklamacijo, mu to pomaga, da ne stori enake napake pri drugem kupcu; podjetju dajejo 

priložnost, da ponovno pridobi kupca; izboljšujejo stik s kupcem; pomagajo, da podjetje 

izboljša proizvod oz. storitev; odpirajo možnost dodatne prodaje in pomagajo podjetju 

pridobiti strokovno znanje. Medtem pa so negativne posledice reklamacij slednje: izguba 

kupca, ki gre h konkurenci; prepir; dolgotrajen napet odnos; razburjenje pri vseh prizadetih 

sodelavcih; izguba časa za podjetje; nesoglasja med vodjo in »krivcem« ali med zaposlenimi. 
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5 PREDSTAVITEV PODJETJA SPORTINA GROUP 

5.1 Zgodovina 

Sportina je bila ustanovljena leta 1990, ko je začela z uvozom cenejših blagovnih znamk in 

vzbudila veliko zanimanje, predvsem med mladimi. Njena osnovna dejavnost se je iz 

maloprodaje razširila še na distribucijo. Naslednje leto je aktivirala lastno proizvodnjo v 

Lescah. Leta 1992 je bilo ustanovljeno podjetje v Italiji, ki je imelo kot osnovno dejavnost 

iskanje novih zanimivih ponudnikov (danes to podjetje ne obstaja več). Leto za tem so z eno 

večjih modnih grupacij v Evropi, VF Europe (Timberland, Nautica, Kipling, Napapijri idr.), 

podpisali prvo pomembno distribucijsko pogodbo (Sportina 2014).  

Leto 1995 je bilo za Sportino zelo uspešno, saj je začela zastopati svetovno znane in priznane 

blagovne znamke, sprva Energie in Miss Sixty, leto kasneje pa je bila podpisana še 

distribucijska pogodba z eno najprestižnejših modnih grupacij, podjetjem Ittierre, ki ima v 

lasti licence svetovno znanih modnih oblikovalcev, kot so D&G, Just Cavalli, GF Ferre in  

Versace Jeans Couture. Podjetje je nato leta 1997 v Lescah zgradilo lasten upravno-

distribucijski center s carinskim skladiščem in z vzorčnimi sobami za zastopane blagovne 

znamke. Istega leta je podjetje ustanovilo tudi hčerinsko družbo Sportina d.o.o., Sarajevo. 

Sportina je danes trgovsko podjetje, ki pokriva maloprodajo, veleprodajo ter distribucijo 

modnih izdelkov (Sportina 2014). 

Podpis distribucijske pogodbe s skupin Armani leta 2000 je bilo velikega pomena, saj Armani 

v zadnjih dvajsetih letih ni podelil distribucije nobenemu partnerju, tako je bila Sportina Bled 

v skupino Armani sprejeta kot prvi distributer iz Vzhodne Evrope.  V naslednjih dveh letih je 

Sportina odprla 21 novih  ali prenovljenih prodajnih mest s 6000 m
2 bruto prodajne površine, 

investirala je več kot 10 milijonov evrov, promet pa povečala za kar 2,4-krat. Hkrati je z 

lastnimi trgovinami vstopila še na Hrvaško ter v Bosno in Hercegovino. V istem obdobju je v 

Sloveniji s 33-odstotnim deležem soustanovila družbo Megalet d.o.o., na Hrvaškem pa 

registrirala še drugo hčerinsko podjetje v tujini, Sportino d.o.o., Zagreb (Sportina 2014). 

Leta 2004 je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, s tem pa so se sprostile količinske omejitve 

uvoza tekstilnih izdelkov, tako da je Sportina Bled začela izkoriščati svoj razvojni potencial. 

Istega leta je podjetje sklenilo pogodbo o sodelovanju z multinacionalkami Esprit, Celio, 

Bestseller in Orsay. Tako je Sportina postala edini partner na svetu, ki mu je podjetje Orsay 

dodelilo franšizo. Na tujih trgih je tega leta Sportina še dodatno okrepila svojo prisotnost in 

ustanovila podjetje Sportina d.o.o., Beograd. V naslednjih letih se je razširila še na območje 

Črne Gore, Bolgarije, in Kosova, izvažati pa je začela še na območje Makedonije, Albanije, 

ZDA, Romunije, Avstrije in Madžarske. Zaradi svoje hitre rasti in uspešnosti je bila tega leta 

tudi nominirana za nagrado Gazela, ki se podeljuje najboljšim slovenskim hitro rastočim 

podjetjem (Sportina 2014). 
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Leto 2006 se je začela kazati gospodarska kriza, ki je vrhunec dosegla leta 2008. In ravno 

začetek gospodarske krize je pomenil tudi spremembe v Sportini. Tega leta je bila sprejeta 

odločitev, da se vsa hčerinska podjetja prodajo novemu lastniku. Naslednje leto je Sportina 

vstopila še v dejavnost turizma in dobila v last hotele Ribno, Krim, Vilo Prešeren, Vilo 

Viktorijo ter v najem Vilo Bled, ki jih upravlja leta 2010 ustanovljena družba Sportina 

Turizem. Prav tako je leta 2010 Sportina začela poslovno sodelovati z nemškim tekstilnim 

mogotcem Tom Tailor. Znamko je Sportina upravljala kot franšizo vse do leta 2012, ko je s 

skupino Tom Tailor sklenila dogovor, s katerim je ustanovila družbo, ki je poleg maloprodaje 

prevzela tudi 23 franšiznih trgovin (Sportina 2014). 

Pomembnega pomena za Sportino ima tudi uvedba lastne blagovne znamke Marx v letu 2009 

ter otvoritev prve samostojne trgovine z lastno blagovno znamko Marx, ki se je zgodila v letu 

2012 v Ljubljani. Glede na to, da se gospodarstvo še vedno ni rešilo iz krempljev gospodarske 

krize, je družba v letu 2011 konsolidirala svoje poslovanje, da bi se tako bolje pripravila za 

izstop iz krize. V tem letu je Sportina Bled odprodala poslovalnice blagovnih znamk Tom 

Tailor ter Tally Weijl skupnim joint-venture podjetjem, ki so v lasti dobaviteljev teh 

blagovnih znamk in družbe Sibelius Sonic Ltd. Tudi v naslednjem letu je družba dodatno 

odprodala 3 poslovalnice blagovne znamke Tom Tailor skupnemu joint-venture podjetju Tom 

Tailor Lesce d.o.o. V letu 2013 se je družba osredotočala na optimizacijo obstoječega 

poslovanja in se poskušala čim bolj uspešno zoperstaviti krizi, katere vpliv še vedno močno 

vpliva na potrošnike. V tem letu je družba odprodala poslovanje blagovne znamke Orsay ter 

dodatno prestrukturirala profitni center Zero in ga nadomestila s trgovinami Tom Tailor 

Denim oziroma Parfois. Leto 2013 je bilo vsaj z vidika poslovanja in širjenja v tujini za 

Sportino uspešno leto. Na črnogorski obali, natančneje v Budvi, so namreč odprli še eno 

trgovino s prestižnimi modnimi znamkami, Premium Fashion Store XYZ. Mreža prodajnih 

mest je pridobila 25 novih trgovin, tako je skupno prodajni prostor obsegal že več kot 66000 

m
2 površin. Lani je Sportina pridobila v svoje trgovine tudi dve novi priljubljeni blagovni 

znamki Ronald Mauret in Antony Morato (Sportina 2014). 

5.2 Poslanstvo, vizija in vrednote 

Vizija 

»Sportina Bled je vodilna skupina trgovin svetovno znanih in priznanih modnih blagovnih 

znamk v Jugovzhodni Evropi.« 

Vizija skupine Sportina Group je ustvarjanje ponudbe za popoln življenjski slog s pomočjo 

kolekcij modnih blagovnih znamk kot tudi gostinstva in turizma. Slogan »Svet v slogu« 

njihovo vizijo predstavlja v popolnosti. Skupina Sportina dosega svoj uspeh s trdim delom 

več kot dva tisoč zaposlenih, premišljenim izbiranjem blagovnih znamk, ki so svetovne 
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prodajne uspešnice in naložbami v najboljše lokacije z najsodobnejšo notranjo opremo. Le 

tako je nakupovanje posebno doživetje (Sportina 2014). 

Poslanstvo 

»Zaradi različnosti smo bogati, zaradi kreativnosti lepši, zaradi svežine zanimivejši. Uspeh 

dosegamo z inovativnostjo, iniciativnostjo, s pogumom. Naše poslanstvo je modo približati 

vsakemu kupcu. S trendi svetovnih metropol, dizajnersko modo in blagovnimi znamkami 

hitre mode omogočamo, da vsak ustvarja lasten stil oblačenja. Nakupovanje in delo v Sportini 

spreminjamo v posebno doživetje.« 

Poslanstvo skupine je modo približati vsakemu kupcu. Z modnimi smernicami svetovnih 

metropol, z oblikovalsko modo in blagovnimi znamkami hitre mode Sportina Group 

omogoča, da vsakdo ustvarja lasten slog oblačenja. Dolgoletne izkušnje, širok izbor blagovnih 

znamk vseh cenovnih razredov, predanost modnemu poslanstvu in poznavanje specifičnosti 

lokalnih trgov so razlogi, zaradi katerih nam stranke zaupajo (Sportina 2014). 

Na sliki 5 je viden logotip in slogan podjetja Sportina, ki se glasi »Svet v slogu«. 

 

 

Slika 5: Logotip in slogan Sportine 

Vir: Sportina 2014. 

Vrednote 

 

Znamo. Smo strokovni, predani delu in zahtevni. Najprej do sebe.  

Hočemo. Smo motivirani za preseganje pričakovanj.  

Zmoremo. Smo dinamični in podjetni. Naš cilj sta rast in razvoj.  

Spoštujemo. Kupce, partnerje in sodelavce. 

Smo odgovorni. Izpolnjujemo obljube.  

Ustvarjamo. Nove ideje in znanje vsakodnevno povezujemo v rešitve. 

Uživamo. Pri delu nas vodita strast in originalnost.  

Navdušujemo. Nakupovanje spremenimo v doživetje. 

Sodelujemo. Vemo, da smo skupaj najmočnejši. 

Prodajamo. Smo trgovci. 

(Sportina 2014). 
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5.3 Aktivnosti in dejavnosti podjetja 

Z več kot 270 trgovinami in več kot 80 svetovno znanimi blagovnimi znamkami Sportina 

Group sodi med največje trgovce z modnimi izdelki na območju jugovzhodne Evrope. 

Sportina ni prepoznavno ime samo v Sloveniji, ampak tudi na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in 

Hercegovini, Bolgariji, Črni gori in na Kosovu. Konec leta je prodajni prostor Sportine Group 

obsegal več kot 66000 kvadratnih metrov, kar je za približno osem stadionov Maracana v Riu 

de Janeiru. Sportina Group se je zadnjih letih močno razširila. Začela je trgovino z dvema 

zaposlenima, danes pa zaposluje več kot dva tisoč ljudi (Sportina 2014). 

Med blagovne znamke, ki jih Sportina Group prodaja ali distribuira na domačem in tujih trgih 

spadajo znana imena iz sveta mode, kot so Emporio Armani, Bikkembergs, Burberry, 

Dsquared2, BOSS, Ice Iceberg, Just Cavalli, Cerruti 1881 idr. Zastopajo pa tudi prodajne 

uspešnice srednjega cenovnega razreda, med katerimi velja omeniti predvsem Tom Tailor, 

Vero Modo, Bato, Silvian Heach, Marx, Jack & Jones, Orsay in druge. Zanimivo je, da kupci, 

ki kupujejo Tom Tailor, Bata shoes, Tally Weijl, Vero Modo, Orsay idr., ne vedo, da jih 

upravlja Sportina. Prav tako je pomembno omeniti, da že vsak četrti Slovenec kupuje v 

Sportininih trgovinah (Sportina 2014). 

Sportina Group ni le franšizni zastopnik tujih blagovnih znamk, ki jih prodajajo, temveč v 

zadnjih letih uspešno uveljavljajo lastne razvojne prodajne koncepte. Gre za 

trgovini XYZ in Sportina, ki ju bogati cela paleta edinstvenih prodajnih zamisli. 

Prodajni koncept XYZ trgovin je namenjen prestolnicam v regiji, kjer je na več kot 2000 

kvadratnih metrih površin na voljo ponudba najbolj priznanih modnih oblikovalcev. 

Prodajni koncept Sportina trgovin uvajajo in izvajajo v Sloveniji kot tudi v širši regiji že nekaj 

časa. Sportina trgovine postajajo med kupci vse bolj priljubljene, saj nudijo široko ponudbo 

kakovostnih blagovnih znamk srednjega cenovnega razreda (Sportina 2014). 

Podjetje je organizirano v 7 sektorjev in 5 profitnih centrov. Slednje vodijo vodje profitnih 

centrov, ki odgovarjajo za njihov rezultat in so zadolženi za realizacijo plana prometa, razlike 

v ceni in stroške posameznega profitnega centra. Vsaka blagovna znamka ima svojega vodjo, 

ki skrbi, da se blagovna znamka razvija v skladu s svojo lastno identiteto in v vseh svojih 

potencialih (Sportina 2014). 

Poleg tekstilne dejavnosti se ukvarjajo tudi s turizmom. Njihove turistične kapacitete se 

nahajajo na Bledu, v mestu, kjer se je pred več kot dvajsetimi leti s prvo poslovalnico začela 

zgodba o Sportininem razvoju. V lasti imajo Vilo Prešeren, hotel Krim, hotel Ribno in Vilo 

Viktorija. Vsi omenjeni turistični objekti nagovarjajo različne tipe gostov ter uspešno 

dopolnjujejo turistično ponudbo Sportine Group in Bleda (Sportina 2014). 

Sportina Group se je podala tudi na prehrambni trg. Ameriška multinacionalka Burger King in 

dunajska veriga Coffeeshop sta jim za več let zaupali razvoj svojih blagovnih znamk na trgih, 
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kjer je Sportina prisotna. Uveljavljanje poslovnih standardov priznanih partnerjev iz ZDA in 

Avstrije pomaga tudi pri povečevanju prepoznavnosti njihove družbe (Sportina 2014). 

Družba je imela leta 2012 62.898,156 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za slabe 4 

milijone EUR manj kot leta 2011, ko je imela 66.327,584 EUR čistih prihodkov od prodaje. 

Vendar je izboljšala čisti dobiček. Namreč leta 2011 je imela čisto izgubo 762.064 EUR, 

naslednje leto pa čistega dobička 59.938 EUR. Leto 2013 je bilo za družbo finančno gledano 

zelo slabo v primerjavi z letom 2012, saj je imela družba 48.752,963 EUR čistih prihodkov od 

prodaje, kar je za 14 milijonov EUR ali 30 % manj kot leto prej. Zabeležili so 3.342,950 EUR 

čiste izgube. Povprečna letna rast prihodkov Sportine Bled v zadnjih 6 letih je bila 6-odstotna, 

v letu 2013 pa je realizirala 22 % nižje prihodke od predhodnega leta. Največje breme družbi 

predstavljajo turistične kapacitete, ki se navezujejo na samo družbo in jo bremenijo za visoka 

bančna posojila. Nakup nepremičnin v letih 2012 in 2013 na atraktivni lokaciji se pozna na 

njihovem bilančnem stanju. Negativen rezultat je poleg splošne gospodarske krize predvsem 

rezultat odpisov in slabitev, ki so se izkazale kot potrebne v letu 2013. Sportina Bled je na 

dogodke na trgu reagirala z zniževanjem stroškov in novo tržno strategijo, ki vključuje 

močnejše trženje skozi Outlet prodajalne in pospeševanje prodaje cenejših blagovnih znamk. 

Kljub temu pa promet v maloprodaji še vedno raste in je poleg dejavnosti prodaje povezanim 

družbam, ki je bila izpeljana v letu 2013, še vedno najbolj dobičkonosna dejavnost družbe, saj 

je v letu 2013 ustvarila kar 39 % prometa (Sportina 2014).  

Spodnja slika prikazuje primerjavo prihodkov podjetja Sportina in ostalih, primerljivih 

konkurenčnih ponudnikov na področju tekstilne industrije. Iz slike je razvidno, da se podjetje 

Sportina Bled d.o.o. kljub težkim gospodarskim razmer in konkurenci uspešno spopada s 

tekmeci in beleži najvišje prihodke v zadnjih desetih letih.  
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Slika 6: Prihodki podjetja v EUR 

Vir: Sportina 2014. 

Zanimiv je tudi podatek o tržnem deležu po prihodkih podjetij v dejavnosti trgovina na 

drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili. Največji, polovični delež zasedajo vse ostale 

trgovine na tržišču, ki niso navedene na grafu. Za njimi, kot posamezna trgovina pa sledi 

Sportina Bled d.o.o. z 19,6 % deležem, kar predstavlja skoraj petino tržnega deleža. 

 

Slika 7: Tržni delež po prihodku podjetja v dejavnosti Trgovina na drobno v 
specializiranih prodajalnah z oblačili 2013 

Vir: Sportina 2014. 
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5.4 Strategija poslovanja za prihodnost 

Uspešno poslovanje Sportine temelji na štirih prednostih pred konkurenco (Sportina 2014): 

 dobre lokacije, 

 uspešna prodaja, 

 odlične modne znamke, 

 učinkovita logistika. 

Prav tako je eden od razlogov tudi obnavljanje in razvijanje znanja o prodaji. Neprestano 

izpopolnjevanje znanja pomaga prodajalcu obnoviti svoje vedenje o prodaji ali osvojiti nove 

veščine z razlogom, da storitve v Sportininih trgovinah ostanejo na visoki ravni in da bi bili 

boljši od konkurence ter osvojili zadane cilje (Sportina 2014). 

Premium segment blagovnih znamk predstavlja podjetju nov izziv, kjer vidijo eno od 

prihodnjih strategij razvoja podjetja. V nadaljnje bodo delovali na optimiziranju ponudbe in 

prilagoditvi stroškov, hkrati pa nadaljevali z zapiranjem oziroma preoblikovanjem 

nedobičkonosnih trgovin. Tako se bodo osredotočili na razvoj najbolj dobičkonosnih 

blagovnih znamk ter lastnih konceptov multibrand trgovin XYZ, Sportina, S/O by Sportina, in 

sicer (Sportina 2014): 

 XYZ se osredotoča na kreatorsko modo in predstavlja ter diktira Sportino kot vodilnega 

ponudnika visoke mode v regiji. 

 Sportina je predvsem dobičkonosno naravnana in bo v končni postavitvi obsegla 40 % 

lastnih blagovnih znamk, 60 % pa priznanih blagovnih znamk, vse od cenejših do dražjih. 

Koncept Sportine je trgovina med 500 in 800 m
2
, kjer bo vse za vsakogar. 

 S/O by Sportina je koncept med 100 in 450 m
2, ki cilja na kupce cenejših blagovnih 

znamk in bo omogočala postavitev v vsakem mestu, trgovskem centru. Tu bo 60 % 

lastnih blagovnih znamk. 

Poleg naštetega velja omeniti, da se bodo v prihodnje trudili tudi na področju informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Uvesti želijo splet, začeli bodo delati na spletni trgovini in 

uvajali novo tehnologijo na področju kartičarjev (e-kartica). Seveda bodo tudi v bodoče 

namenili pozornost zaposlenim. Nadaljevali bodo z rednim izobraževanjem, skrivnimi nakupi 

in izvajali skupinsko delo zaposlenih. 

V spodnji tabeli je prikazana ocena poslovanja Sportine Bled d.o.o., ki naj bi jo podjetje 

doseglo v naslednjih letih. 
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Preglednica 3: Ocena poslovanja Sportine Bled d.o.o. 

v tisoč Eur 2014 2015 2016 2017 

Skupni 

prihodki 

61.630 63.787 66.020 68.330 

Bruto marža 14.485 14.919 15.292 15.675 

Stroški 

materiala 

95 96 97 98 

Stroški 

storitev 

2.830 2.886 2.915 2.974 

Najemnine 3.086 3.147 3.179 3.242 

Stroški dela 6.559 6.755 6.890 6.994 

Skupaj 

stroški 

12.569 12.885 13.083 13.308 

EBITDA 1.916 2.034 2.211 2.367 

Amortizacija 1.662 1.695 1.729 1.733 

EBIT 254 339 482 634 

Finančni in 

ostali 

prihodki 

1.017 1.027 1.037 1.048 

Vir: Sportina 2014. 
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6 RAZISKAVA IN PROUČEVANJE LASTNE BLAGOVNE ZNAMKE MARX 

6.1 Splošno o blagovni znamki Marx 

Blagovna znamka Marx predstavlja večno in zimzeleno modno smernico, in sicer slog 

oblačenja, ki je neobremenjen z uniformiranimi modnimi zapovedmi. Blagovno znamko Marx 

odlikujejo sveži kroji, kakovostni materiali in maksimalna udobnost. Seveda pa je potrebno 

omeniti tudi ceno, ki je dostopna širši množici (Sportina 2014).  

Marx ima jasno sporočilo: nagovarja tiste, ki ne želijo biti obremenjeni z v naprej določenimi 

modnimi zapovedmi, obenem pa jim je mar za modo. Kot že omenjeno, je poleg kakovostnih 

materialov, kombinacije drznih barv, energičnih vzorcev in igrivih krojev, privlačna predvsem 

cenovna dostopnost, zato Marx nastopa s sloganom »Clothes for the people«, kar pomeni 

oblačila za ljudi, le-to pa poudarja glavno vizijo znamke – približati sproščeni slog vsem 

uporabnikom. Znamko želijo približati kupcem tudi preko zabavnih in domiselnih sporočil na 

oblačilih, kot so »Designed for her«, »Designed for him«, »If Marx spoke about fashion, he 

would say: Anyone who knows something about fashion knows that great fashion is 

impossible without women.« (Sportina 2014). 

Z intenzivnimi marketinškimi akcijami in oglaševanjem je Sportina hitro dosegla 

prepoznavnost svoje lastne blagovne znamke. Oblačila Marx so že v osnovi, torej v trgovinah 

pozicionirana na vhodu v trgovine, marketinške kampanje na začetku sezon vztrajno in na 

veliko oglašujejo znamko Marx prek TV, na spletni strani, na velikih oglasnih panojih ob 

avtocestah in drugih pretočnih mestih (nakupovalni centri, mestna jedra ipd), največji 

oglaševalci pa so ravno njihovi zaposleni, saj kot delovno uniformo nosijo ravno oblačila 

blagovne znamke Marx. Prav tako želijo z marketinško naravnanimi akcijami še dodatno 

pospešiti prodajo izdelkov blagovne znamke Marx, saj kupce redno razveselijo z izbranimi 

akcijami na Marx, ki so jih poimenovali »Dnevi Marxa«, ko nudijo 20-30 % popust ter s 

kuponi ugodnosti »Kupiš 3, plačaš 2« v revijah (Sportina 2014). 

Sportina je začela s prodajo lastne blagovne znamke Marx leta 2009, ker pa je bila prodaja 

uspešna, so v letu 2012 odprli prvo samostojno trgovino Marx v Ljubljani, v prihodnje pa 

načrtujejo še več trgovin z lastno blagovno znamko (Sportina 2014). 

6.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave v magistrski nalogi je raziskati in proučiti vlogo in pomen lastne trgovske 

znamke Marx ter ugotoviti, kako je lastna trgovska blagovna znamka prepoznavna in sprejeta 

med potrošniki ter kako jo razlikujejo od preostalih blagovnih znamk.  
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Cilji raziskave so: ugotoviti pogostost nakupa izdelkov Marx, najpomembnejše dejavnike, na 

podlagi katerih se kupci odločijo za nakup izdelka in zadovoljstvo kupcev z blagovno znamko 

Marx. 

6.3 Raziskava, potek in rezultati 

Podatki za raziskavo so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je imel 16 

vprašanj, od tega 4 splošna vprašanja o anketirancih in 12 vprašanj, ki se konkretno 

navezujejo na samo raziskavo. Pridobljeni podatki so bili obdelani z uporabo programskega 

orodja SPSS. Razdeljenih je bilo 150 anketnih vprašalnikov po 17 Sportininih poslovalnicah 

po Sloveniji. Končno izpolnjenih oziroma tistih, ki so bili primerni za analizo raziskave, je 

bilo 100, kar je predstavljalo 67 % od poslanih anket. V raziskavo je bila vključena tako 

moška, kot ženska populacija, v starosti do 20 let ter vse nad 50 let. Raziskava je potekala 

zadnji teden aprila 2014 po Sportininih poslovalnicah. 

Za raziskavo so bile oblikovane tri hipoteze, vse so temeljile na ugotovitvah o blagovni 

znamki Marx. Prva hipoteza je bila preverjena z Likertovo petstopenjsko lestvico in 

enovzorčnim t-testom, drugi dve hipotezi pa sta bili preverjeni s pomočjo frekvenčne 

porazdelitve, prav tako je bila hipoteza 3 preverjena še s pomočjo programa Dashboard, iz 

katerega so bili pridobljeni podatki o prodaji posameznih blagovnih znamk. V raziskavi so 

bili izračunani tudi različni koeficienti in testi, kot so Spearmanov koeficient korelacije, test 

ANOVA, hi-kvadrat in t-test. Vsi omenjeni testi so bili izračunani zgolj zaradi namena priti 

do končnih sklepov, ugotovitev in predlogov za nadaljnje raziskave in izboljšave v podjetju. 

Zaradi nadaljnjih priporočil in izboljšav blagovne znamke smo se posvetili predvsem spolu, 

starosti in mesečnemu dohodku anketiranih. 

Zastavljene so bile naslednje tri hipoteze. 

H1: Blagovna znamka Marx je dobro prepoznavna blagovna znamka. 

H2: Blagovna znamka Marx izpolnjuje obljubljene koristi: kakovost, udobje, sodobni kroji in 

dostopna cena. 

H3: Blagovna znamka Marx sodi med prve tri najbolj prodajane blagovne znamke v trgovinah 

podjetja Sportina. 

6.4 Predstavitev rezultatov raziskave 

Med raziskavo je bilo uspešno anketiranih 100 anketirancev. Med anketiranci je bil višji delež 

žensk, in sicer 58 %, moških pa 42 %. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati in  grafi 

posameznih vprašanj iz anketnega vprašalnika. Prva štiri vprašanja so demografskega tipa, 
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torej splošna vprašanja o anketirancih, drugi sklop pa predstavljajo vprašanja, ki se konkretno 

nanašajo na raziskavo. 
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Slika 8: Struktura udeležencev po spolu 

Slika 8 prikazuje porazdelitev spola anketirancev v deležih. Večji delež anketiranih je bilo 

ženskega spola, in sicer 58 %, medtem ko je bilo moških 42 %. 

Starost anketirancev 

 

Slika 9: Struktura udeležencev po starosti 

Slika 9 prikazuje strukturo udeležencev po starosti, in sicer do 20 let ter vse nad 50 let. 

Najvišji delež zasedejo anketiranci 20–30 let, in sicer 29 %. Tik za njimi je skupina 30–40 let, 
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z odstotkom manj. Tretja je skupina 40–50 let, katerih delež je 22 %, zadnji dve pa sta 

skupini, ki predstavljata spodnjo in zgornjo starostno mejo, ki je bila zastavljena v anketnem 

vprašalniku. Nad 50 let predstavlja 11 % anketiranih, medtem ko do 20 let predstavlja 10 % 

anketiranih. Če strnemo, večino, torej več kot polovico, predstavljajo anketiranci med 20 in 

40 let. 

Izobrazba anketirancev 

 

Slika 10: Struktura udeležencev po izobrazbi 

Na sliki 10 je prikazana porazdelitev anketiranih glede na izobrazbo. Najvišji, skoraj 

polovični delež predstavljajo anketirani s poklicno oziroma srednjo izobrazbo. Z visoko 

oziroma univerzitetno izobrazbo je bila četrtina anketirancev, torej 25 %. 16 % delež 

predstavljajo anketiranci z višjo izobrazbo. Po pričakovanjih je najnižji delež anketirancev z 

magisterijem (4 %) in doktoratom (5 %). Omeniti pa velja, da nihče izmed anketiranih ni imel 

nižje od poklicne oziroma srednje izobrazbe. 
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Dohodek gospodinjstva 

 

Slika 11: Struktura udeležencev po bruto mesečnem dohodku gospodinjstva 

Slika 11 prikazuje deleže anketiranih glede na njihov bruto mesečni dohodek v gospodinjstvu. 

Veliko večino predstavljajo anketiranci 1000–1500 EUR ter 1500–2000 EUR bruto 

mesečnega dohodka gospodinjstva, in sicer 39 % in 32 %. Dobro petino, 21 % predstavljajo 

udeleženci, katerih bruto mesečni dohodek gospodinjstva znaša nad 2000 EUR, najnižji, 8 % 

delež pa predstavljajo udeleženci, katerih bruto mesečni dohodek znaša do 1000 EUR. 

72

28

Z blagovno 

znamko

Brez blagovne 

znamke

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 

Slika 12: Struktura udeležencev z in brez blagovne znamke 

Skoraj tri četrtine (72 %) anketiranih kupuje izdelke z blagovno znamko. Preostalih 28 % 

nakupuje izdelke brez blagovne znamke. 
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Slika 13: Struktura udeležencev glede na pomembnost blagovne znamke 

Slika 13 prikazuje, kako pomembno je nakupovanje izdelkov z blagovno znamko za 

anketirance. Večini, 61 % deležu se nakupovanje z blagovno znamko ne zdi pomembno, 

medtem ko se 39 % anketiranim nakupovanje z blagovno znamko zdi pomembno. 
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Slika 14: Pomen blagovne znamke 

Pomen blagovne znamke za posameznika je precej raznolik. Najvišji delež anketiranih (27 %) 

povezuje blagovno znamko s sinonimom dobre kakovosti. Malo manjši delež, in sicer 23 % 

delež enači blagovno znamko s prestižem, medtem ko 20 % udeležencem predstavlja 

blagovna znamka zaupanje v trgovca. Zaupanje v izdelek in zaupanje v proizvajalca v relaciji 

z blagovno znamko predstavlja enak, 11 % delež med anketiranci. Najmanj anketiranih, in 

sicer 8 %, povezuje blagovno znamko z ugledom. 
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Slika 15: Poznavanje blagovne znamke Marx 

Polovica anketiranih pozna blagovno znamko Marx (50 %), četrtina (25 %) jo zelo dobro 

pozna. Odstotek razlike je med odgovoroma »Niti-niti« in »Slabo poznam«, prvi predstavlja 

13 %, drugi pa 12 %. Nihče od anketiranih ni odgovoril, da blagovne znamke Marx ne pozna. 
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Slika 16: Sportinine blagovne znamke - prepoznavnost 

Slika 16 prikazuje prepoznavnost Sportininih blagovnih znamk med anketiranci. Najbolj 

prepoznavna blagovna znamka je Tom Tailor, saj med vsemi znamkami dosega delež 24 %, 

prepozna jo 71 anketiranih. Na drugem mestu je blagovna znamka Marx, ki predstavlja 22 % 

delež med vsemi, prepoznavna je 66 anketiranim. Tretja je moška blagovna znamka Jack & 
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Jones, ki predstavlja 16 % delež, prepoznalo jo je 49 anketiranih. Sledi ji ženska blagovna 

znamka Vero Moda s 13 %, v številkah pomeni to 40 anketiranih. Naslednja je ženska 

blagovna znamka Fracomina, ki predstavlja 10 %, kar pomeni, da jo je prepoznalo 29 

udeležencev. Prav tako ženska blagovna znamka Tally Weijl z 12 anketiranci predstavlja 4 % 

delež prepoznavnosti. Moška blagovna znamka Selected in blagovna znamka modnih 

dodatkov Parfois predstavljata enak, 2 % delež (5 anketirancev). Vse ostale, Jacqueline De 

Yong, Only, Tom Tailor Denim, Fornarina, Silvian Heach, Frankie Morello in Pimkie so 

približno prepoznavne (1 % udeležencev). Če strnemo, so med anketiranci najbolj 

prepoznavne tri znamke Tom Tailor, Marx in Jack & Jones. 

28%
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Slika 17: Sportinine blagovne znamke - Dashboard 

Slika 17 prikazuje podatke o prodaji blagovnih znamk v poslovalnicah Sportina v letu 2013. 

Podatki so pridobljeni s pomočjo programa Dashboard. Na prvem mestu je prodaja blagovne 

znamke Tom Tailor, na drugem Marx in na tretjem Jack & Jones. In sicer, v letu 2013 je 

blagovna znamka Tom Tailor predstavljala 31% celotne prodaje, Marx 30%, Jack & Jones 

28%, ostale znamke si delijo preostalih 11%. 

 



 

   50 

 

47
53

0

10

20

30

40

50

60

Da, pogosto Da, včasih

 

Slika 18: Nakup izdelka Marx 

Večina anketiranih včasih kupi izdelek blagovne znamke Marx, le-teh predstavlja 53 % vseh 

anketiranih. Preostalih 47 % pogosto kupi izdelke blagovne znamke Marx. Nihče od 

anketiranih ni odgovoril, da izdelkov blagovne znamke Marx še ni kupil. 
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Slika 19: Kakovost blagovne znamke Marx 

Slika 18 predstavlja delež anketiranih, ki so mnenja, da je blagovna znamka kakovostna 

oziroma, da ni. Velika večina, kar 70 % anketiranih meni, da je blagovna znamka Marx 

kakovostna. Tretjina anketiranih, kar predstavlja 30 %, pa meni, da blagovna znamka Marx ni 

kakovostna. 
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Slika 20: Udobnost blagovne znamke Marx 

Kar 92 % anketirancev meni, da je blagovna znamka Marx udobna, torej, da jo odlikujejo 

dobri materiali. Preostalih 8 % anketiranih je mnenja, da blagovna znamka Marx ni udobna 

oziroma se ne strinjajo s trditvijo o dobrih materialih. 
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Slika 21: Modnost blagovne znamke Marx 

Slika 20 prikazuje strukturo anketirancev o modnosti blagovne znamke. Namreč, 66 % 

udeleženih se strinja, da je blagovna znamka Marx moderna in da jo odlikujejo sodobni kroji. 

Dobra tretjina anketiranih, to je 34 % meni, da blagovna znamka ni moderna. 
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Slika 22: Cenovna dostopnost blagovne znamke Marx 

Večji delež anketiranih se strinja o cenovni dostopnosti blagovne znamke Marx. Namreč,  

90 % jih je odgovorilo, da se jim zdi blagovna znamka Marx cenovno dostopna, medtem ko 

se preostalim 10 % blagovna znamka ne zdi cenovno dostopna širši množici. 

 

Slika 23: Lastnosti blagovne znamke Marx 

Na sliki 22 so nanizane vse lastnosti, ki bi utegnile pripadati blagovni znamki. Največji delež 

anketiranih enači blagovno znamko Marx z ugodno ceno, takšnih je kar 69 oz. 17,8 %. Druga 

izstopajoča lastnost je udobje oziroma dobri materiali, za katere se je odločilo 48 anketiranih 

ali 12,4 %. Tretja lastnost, ki izstopa je kakovost, katero je obkrožilo 40 anketiranih, kar 

predstavlja 10,3 % delež. Blagovno znamko Marx s sodobnimi kroji enači 37 anketiranih oz. 

9,5 %. Sledi ji delež tistih, ki so se odločili, da je blagovna znamka mladostna, takšnih je 33 
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(8,5 %). Za njo sta odgovora, da je blagovna znamka Marx klasična in preprosta, za kar se jih 

je odločilo 24 in 23. Kar nekaj anketiranih se strinja, da je blagovna znamka Marx barvita (19 

anketiranih), športna (17 anketiranih), enolična (16 anketiranih), slabe kakovosti (16 

anketiranih), drzna (14 anketiranih) in elegantna (11 anketiranih). Najnižji delež odgovorov 

pa so predstavljali odgovori, da je blagovna znamka raznolika (8 anketiranih), neudobna (5 

anketiranih), ni modna (5 anketiranih) in z neugodno ceno (3 anketirani). 
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Slika 24: Priporočilo nakupa blagovne znamke Marx 

Slika 23 prikazuje delež priporočil nakupa blagovne znamke Marx anketirancev. Večina 

anketiranih, kar 71 % bi blagovno znamko Marx priporočilo bodisi prijateljem, znancem in 

vsem ostalim. Preostalih 29 % anketiranih blagovne znamke Marx ne bi priporočilo ostalim. 

6.5 Ugotovitve raziskave 

6.5.1 Korelacije med različnimi spremenljivkami in pripadajoči testi 

V raziskavi so bile s pomočjo programa SPSS izračunane tudi določene korelacije oziroma 

povezave med različnimi spremenljivkami iz anketnega vprašalnika. Da bi prišli do boljših 

ugotovitev raziskave, smo vključili spremenljivke, ki so pomembne pri ugotavljanju hipotez, 

hkrati pa so najbolj pomembne za nadaljnjo raziskavo in priporočila za izboljšanje blagovne 

znamke Marx. V nadaljevanju so predstavljeni opisi kontingenčnih tabel, ki prikazujejo 

posamezno število odgovorov na vprašanje in tabele z vrednostmi, katere natančneje 

opredeljujejo povezavo med določenima spremenljivkama, prav tako pa so na kratko opisani 

rezultati raziskave, ki bi dodatno pripomogli h končnim ugotovitvam in izboljšavam v 

podjetju. Za analize povezav so v večini uporabljeni Spearmanov koeficient korelacije 

rangov, ANOVA test, Hi-kvadrat in T-test. 
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Pearsonov koeficient korelacije nam pove, ali obstaja linearna povezanost med 

spremenljivkama in kako močna je linearna povezanost med spremenljivkama. Zavzema 

lahko vrednosti v intervalu [-1, 1]. Če je koeficient 0, med spremenljivkama ni povezanosti. 

Če je koeficient večji kot 1, obstaja med spremenljivkama pozitivna povezanost. Če je 

koeficient -1, obstaja med spremenljivkama negativna povezanost (Blaikie 2003, 99-100). 

Spearmanov koeficient korelacije rangov meri povezanost med dvema spremenljivkama. 

Koeficient korelacije rangov lahko zavzema vrednosti na intervalu od -1 do 1. Ko se z 

večanjem rangov po prvi spremenljivki večajo rangi po drugi spremenljivki, gre za pozitivno 

povezanost. Ko se z večanjem rangov po prvi spremenljivki manjšajo rangi po drugi 

spremenljivki, gre za negativno povezanost, kjer je koeficient negativen (Ferligoj 1997, 171). 

ANOVA test ali analiza variance je statistični test, ki se uporablja za analizo značilnosti razlik 

med povprečnimi vrednostmi za več kot dva vzorca. Vzorci so pri tem med seboj neodvisni. 

ANOVA je osnovana na dveh predpostavkah, in sicer, da so vse meritve xij normalno 

porazdeljene in da so variance v vzorcih homogene (Blaikie 2003, 82). 

Hi-kvadrat preizkus uvrščamo na področje inferenčne statistike, ker nam omogoča 

posploševanje iz reprezentativnega vzorca na osnovno množico. Uporabimo ga, ko imamo 

dve spremenljivki. Ena nam razdeli vzorec na dve ali pa več podskupin. Ta preizkus nam 

pove, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike glede druge spremenljivke med 

različnimi podskupinami vzorca (Manning in Schütze 1999, 169). 

T-test se največkrat uporablja pri računanju statistične značilnosti za razliko med dvema 

povprečjema oziroma deležema. Velikokrat je t-test sinonim za Studentovo t-test metodo 

(Manning in Schütze 1999, 153). 

Ravno za prvo hipotezo je bil izračunan enovzorčni t-test, ki je testiral hipotezo in jo tudi 

potrdil, kar je prikazano v nadaljevanju.  

Preglednica 4: Enovzorčni t-test 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) MeanDifferenc

e 

95% Confidence Interval 

oftheDifference 

Lower Upper 

Kako_dobro_poznate_bl

agovno_znamko_Marx 
41,982 99 0,000 3,880 3,70 4,06 
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Prepoznavnost blagovne znamke Marx se je merila od 1 do 5, kjer je 1 pomenila, da vprašani 

znamke Marx ne pozna, 5 pa, da vprašani blagovno znamko Marx dobro pozna. Povprečje 

odgovora znaša 3,88, kar pomeni, da je blagovna znamka Marx dobro prepoznavna. 

6.5.2 Povezava med spolom in nakupom blagovne znamke 

Ker smo želeli ugotoviti, ali se za nakup izdelkov z blagovno znamko v večji meri odločajo 

ženske ali moški in s tem dati napotke za prihodnje, smo analizirali spremenljivki spol in 

nakupne navade. 

Preglednica 5: Spol in nakup izdelkov z ali brez blagovne znamke 

Spol * Ali_nakupujete_izdelke_z_ali_brez_blagovne_znamke 

Crosstabulation 

Count 

 Ali_nakupujete_izdelke_z_ali_brez

_blagovne_znamke 

Total 

z blagovno 

znamko 

brez blagovne 

znamke 

Spol 
Moški 34 8 42 

Ženski 38 20 58 

Total 72 28 100 

Pri nakupu izdelkov z blagovno znamko ni bistvene razlike med spoloma, kljub temu se za 

nakup izdelkov z blagovno znamko odloči več anketirancev ženskega spola (38). Prav tako se 

tudi več žensk odloči za nakup izdelkov brez blagovne znamke (20), vendar je tu večja 

razlika, saj se je le 8 moških odločilo za nakup izdelkov brez blagovne znamke, samo 8. Torej 

bi lahko rekli, da je moškim pomembnejši nakup izdelkov z blagovno znamko, kot brez.  

6.5.3 Povezava med spolom in poznavanjem blagovne znamke Marx 

Pri tej analizi smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezava med spolom anketirancev in 

poznavanje blagovne znamke Marx.  
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Preglednica 6: Spol in poznavanje blagovne znamke Marx  

Spol * Kako_dobro_poznate_blagovno_znamko_Marx Crosstabulation 

 

 Kako_dobro_poznate_blagovno_znamko_Marx Total 

Slabo poznam Niti-niti Poznam Zelo dobro 

poznam 

Spol 
Moški 3 7 22 10 42 

Ženski 9 6 28 15 58 

Total 12 13 50 25 100 

Iz tabele je razvidno, da oba spola približno enako poznata blagovno znamko Marx, prav tako 

sta oba spola skoraj v enaki meri obkrožila odgovor »Niti-niti«. Zanimiva je razlika med 

spoloma, ki slabo poznajo blagovno znamko Marx, saj je kar dve tretjini več žensk (9), ki jo 

ne poznajo, kot moških (3). Nasprotno pa je tretjina več anketiranih ženskega spola, ki zelo 

dobro pozna blagovno znamko Marx.  

6.5.4 Povezava med starostjo in poznavanjem blagovne znamke Marx 

Za nadaljnja priporočila smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezava med starostjo anketiranih in 

poznavanjem blagovne znamke Marx, da bi vedeli, kateri starostni skupini bi se morali v 

prihodnosti bolj posvetiti. 

Preglednica 7: Starost in poznavanje blagovne znamke Marx  

Starostna_skupina * Kako_dobro_poznate_blagovno_znamko_Marx Crosstabulation 

 

 Kako_dobro_poznate_blagovno_znamko_Marx Total 

Slabo poznam Niti-niti Poznam Zelo dobro 

poznam 

Starostna_skupina 

do 20 let 0 0 2 8 10 

20-30 let 1 3 16 9 29 

30-40 let 7 3 13 5 28 

40-50 let 3 5 12 2 22 

Nad 50 let 1 2 7 1 11 

Total 12 13 50 25 100 

Kot smo že ugotovili na splošno, je najvišji delež anketiranih star med 20 in 40 let. Največ 

anketiranih je odgovorilo, da pozna blagovno znamko Marx, četrtina jih zelo dobro pozna, 

preostali pa niti-niti ali pa jo slabo poznajo. Skupini med 20 in 30 ter 30 in 40 let tudi v 

največjem deležu poznata blagovno znamko Marx, skupaj jih je kar 29, kar je skoraj tretjina. 

Zelo dobro pa jo poznajo anketiranci med 20 in 30 let ter do 20 let. Zanimivo je tudi, da nihče 

od anketiranih, starih do 20 let ni odgovoril z »Niti-niti«, prav tako nihče iz te starostne 
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skupine ni odgovoril, da slabo pozna blagovno znamko. Jih je pa največ iz starostne skupine 

med 30 in 40 let, ki slabo poznajo blagovno znamko Marx, kar 7 od 28 anketiranih iz te 

starostne skupine. 

Spearmanov koeficient korelacije 

Preglednica 8: Starost in poznavanje blagovne znamke Marx - Spearmanov koeficinet 

korelacije 

Correlations 

 Kako_dobro_po

znate_blagovno

_znamko_Marx 

Starostna_skupi

na 

Spearman's rho 

Kako_dobro_poznate_blago

vno_znamko_Marx 

CorrelationCoefficient 1,000 -0,379
**
 

Sig. (2-tailed) . 0,000 

N 100 100 

Starostna_skupina 

CorrelationCoefficient -0,379
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 . 

N 100 100 

 

Ničelna Hipoteza: Spremenljivki "kako dobro poznate blagovno znamko Marx" in  "starost" 

med sabo nista povezani. 

Alternativna Hipoteza: Spremenljivki "kako dobro poznate blagovno znamko Marx" in  

"starost"  sta med sabo povezani. 

Stopnja tveganja: 0,05 %. 

P vrednost je 0,000, kar je manjše od stopnje tveganja, zato sprejmemo ničelno hipotezo, ki 

pravi, da spremenljivki "kako dobro poznate blagovno znamko Marx" in  "starost" med sabo 

nista povezani. 

Za vrednost R sta ti spremenljivki boljši, saj lahko natančneje razložimo R vrednost, ki je -

0,379. Ker je negativna, sta spremenljivki obratno sorazmerni, kar pomeni, da če narašča 

starost, potem pada poznavanje blagovne znamke.  
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ANOVA TEST 

Preglednica 9: Starost in poznavanje blagovne znamke Marx – ANOVA TEST 

ANOVA 

Kako_dobro_poznate_blagovno_znamko_Marx 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15,155 4 3,789 5,186 0,001 

Within Groups 69,405 95 0,731   

Total 84,560 99    

Ker je Sig 0,001 in je manjši od stopnje tveganja, sprejmemo ničelno hipotezo. Prav tako s 

tem testom potrdimo predhodnega, saj je vrednost Sig enaka. 

Hi-kvadrat 

Preglednica 10: Starost in poznavanje blagovne znamke Marx - Hi-kvadrat 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,397
a
 12 0,003 

Likelihood Ratio 28,481 12 0,005 

Linear-by-Linear 

Association 
11,011 1 0,001 

N of Valid Cases 100   

V hi-kvadrat testu je sig 0,003 in je manjši od stopnje tveganja, ki znaša 0,05, kar pomeni, da 

sprejmemo ničelno hipotezo. Hi-kvadrat nam v tem primeru pove, da spremenljivka »starost« 

ne vpliva na spremenljivko »poznavanje blagovne znamke Marx«. 

6.5.5 Povezava med bruto mesečnim prihodkom in poznavanjem blagovne znamke Marx 

Ker smo želeli ugotoviti, kateri so najpogostejši kupci blagovne znamke Marx, smo naredili 

povezavo med bruto mesečnim prihodkom v gospodinjstvu in poznavanjem blagovne znamke 

Marx. To nam je bilo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju blagovne znamke in njenih cen. 
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Preglednica 11: Bruto mesečni prihodek in poznavanje blagovne znamke Marx 

Dohodek_gospodinjstva * Kako_dobro_poznate_blagovno_znamko_Marx Crosstabulation 

 

 Kako_dobro_poznate_blagovno_znamko_Marx Total 

Slabo poznam Niti-niti Poznam Zelo dobro 

poznam 

Dohodek  

gospodinjstva 

Do 1000 EUR 0 0 2 6 8 

1000-1500 EUR 2 2 19 16 39 

1500-2000 EUR 5 6 18 3 32 

Nad 2000 EUR 5 5 11 0 21 

Total 12 13 50 25 100 

Najvišji delež anketiranih predstavljajo tisti, katerih dohodek gospodinjstva znaša med 1000 

in 1500 EUR, sledijo jim tisti med 1500 in 2000 EUR. Prav tako najvišji delež tistih, katerih 

dohodek je od 1000 do 1500 EUR zelo dobro pozna blagovno znamko Marx, teh je kar 16 od 

skupno 25. Medtem, ko nihče, katerih dohodek je večji od 2000 EUR ni odgovoril, da zelo 

dobro pozna blagovno znamko Marx. Le- ti v večini poznajo blagovno znamko Marx, 

polovica anketiranih, katerih mesečni dohodek je nad 2000 EUR pa je odgovorilo z »Niti-

niti« ali pa jo slabo pozna, večjih odstopanj pa ni. 

Spearmanov koeficient korelacije 

Preglednica 12: Bruto mesečni prihodek in poznavanje blagovne znamke Marx - 

Spearmanov koeficent korelacije 

Correlations 

 Kako_dobro_po

znate_blagovno

_znamko_Marx 

Dohodek_gospo

dinjstva 

Spearman's rho 

Kako_dobro_poznate_blagov

no_znamko_Marx 

CorrelationCoefficient 1,000 -0,537
**
 

Sig. (2-tailed) . 0,000 

N 100 100 

Dohodek_gospodinjstva 

CorrelationCoefficient -0,537
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 . 

N 100 100 

 

Ničelna Hipoteza: Spremenljivki "kako dobro poznate blagovno znamko Marx" in  "bruto 

mesečni prihodek" med sabo nista povezani. 

Alternativna Hipoteza: Spremenljivki "kako dobro poznate blagovno znamko Marx" in  

"bruto mesečni prihodek" sta med sabo povezani. 

Stopnja tveganja: 0,05 %. 
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Vrednost P je 0,000, kar je manjše od stopnje tveganja, zato sprejmemo ničelno hipotezo, ki 

pravi, da spremenljivki "kako dobro poznate blagovno znamko Marx" in  "bruto mesečni 

prihodek" med sabo nista povezani. 

Tudi v tem primeru sta ti spremenljivki za vrednost R boljši, saj lahko natančneje razložimo R 

vrednost, ki je -0,537. Ker je negativna, sta spremenljivki obratno sorazmerni, kar pomeni, če 

narašča bruto mesečni prihodek, potem pada poznavanje blagovne znamke Marx. Ker pa je 

vrednost R blizu 0,5, je jakost povezave med spremenljivkama srednje močna. 

ANOVA TEST 

Preglednica 13: Bruto mesečni prihodek in poznavanje blagovne znamke Marx - 

ANOVA TEST 

ANOVA 

Kako_dobro_poznate_blagovno_znamko_Marx 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 21,620 3 7,207 10,992 0,000 

Within Groups 62,940 96 0,656   

Total 84,560 99    

Test ANOVA potrjuje Spearmanov test. Sig je enak, kot v predhodni tabeli, in sicer 0,000, kar 

pomeni, da sprejmemo ničelno hipotezo. 

Hi-kvadrat 

Preglednica 14: Bruto mesečni prihodek in poznavanje blagovne znamke Marx - Hi-

kvadrat 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,554
a
 9 0,000 

Likelihood Ratio 37,469 9 0,000 

Linear-by-Linear 

Association 
24,562 1 0,000 

N of Valid Cases 100   

 

Tudi hi-kvadrat test potrjuje ničelno hipotezo, da je sig enak 0,000, kar je manjše od stopnje 

tveganja. To pomeni da spremenljivka »bruto mesečni prihodek« ne vpliva na spremenljivko 

»poznavanje blagovne znamke«. 
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6.5.6 Povezava med spolom in izstopajočo lastnostjo blagovne znamke Marx 

Kot prikaz korelacije med spolom in izstopajočo lastnostjo blagovne znamke Marx je bil 

zaradi najboljše preglednosti in lažje interpretacije uporabljen stolpčni diagram. S to 

povezavo smo želeli ugotoviti, ali določene lastnosti bolj izstopajo pri moških ali ženskah. Na 

podlagi tega so bila izdelana priporočila izboljšave za žensko in moško kolekcijo. 

 

Slika 25: Izstopajoča lastnost pri blagovni znamki Marx 

6.5.7 Povezava med spolom in kakovostjo blagovne znamke Marx 

Glede na to, da ima blagovna znamka Marx tako žensko kot moško kolekcijo, smo želeli 

ugotoviti, ali kakovost blagovne znamke bolj zaznajo moški ali ženske. Na podlagi rezultatov 

so bile predlagane določene izboljšave. 
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Preglednica 15: Kakovost blagovne znamke Marx in spol 

Spol * Kakovost_znamke_Marx Crosstabulation 

 

 Ali je po vašem mnenju 

blagovna znamka Marx 

kakovostna? 

Total 

Da Ne 

Spol 
Moški 28 14 42 

Ženski 42 16 58 

Total 70 30 100 

Od 58 anketiranih žensk jih je 42 odgovorilo, da je blagovna znamka Marx kakovostna, kar 

predstavlja kar 72 % vseh anketiranih ženskega spola. Med moškimi anketiranci pa je 

razmerje drugačno. Od skupno 42 se jim 28 zdi blagovna znamka kakovostna, kar predstavlja 

67 % delež vseh moških anketirancev. Torej je, glede na odstotek, večji delež žensk 

zadovoljen s kakovostjo blagovne znamke Marx. 

6.5.8 Povezava med spolom in udobjem 

Za raziskavo je pomembna tudi korelacija med spolom anketirancev in udobjem oziroma 

dobrimi materiali. S tem smo prišli do ugotovitev, ali je bolj udobna moška ali ženska 

kolekcija in katero na podlagi rezultatov izboljšati. 

Preglednica 16: Spol in udobje oblačil blagovne znamke Marx 

Spol * Udobje_znamke_Marx Crosstabulation 

 

 Ali so po vašem mnenju 

oblačila blagovne znamke Marx 

udobna (dobri materiali)? 

Total 

Da Ne 

Spol 
Moški 37 5 42 

Ženski 55 3 58 

Total 92 8 100 

Iz tabele je razvidno, da se tako moški kot ženske v precejšnji meri strinjajo, da so oblačila 

blagovne znamke Marx udobna in šivana iz dobrih materialov. Od vseh žensk se jim zdijo 

oblačila udobna kar 95 %, medtem ko je pri moških ta delež malo nižji, ampak še vedno 

dober, in sicer 88 %. 
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6.5.9 Povezava med spolom in sodobnimi kroji 

Tretja lastnost, ki smo jo preverjali med spoloma, je modnost oziroma sodobni kroji blagovne 

znamke Marx. Želeli smo ugotoviti, ali blagovno znamko Marx kot moderno bolj dojemajo 

moški ali ženske in na podlagi tega tudi podali predloge izboljšav. 

Preglednica 17: Sodobni kroji blagovne znamke Marx in spol 

Spol * Sodobni_kroji_znamke_Marx Crosstabulation 

 

 Ali po vašem mnenju blagovno 

znamko Marx odlikujejo 

sodobni kroji, je moderna? 

Total 

Da Ne 

Spol 
Moški 24 18 42 

Ženski 42 16 58 

Total 66 34 100 

Kot kaže tabela, se je v deležu več žensk kot moških strinjalo, da je blagovna znamka Marx 

moderna in jo odlikujejo sodobni kroji. Med anketiranci je 42 žensk od skupno 58 odgovorilo, 

da se jim zdi blagovna znamka moderna, kar predstavlja kar 72 % vseh ženskih anketirancev. 

Med moškimi anketiranci pa se jih dobra polovica, to je 57 %, strinja, da je blagovno znamko 

odlikujejo sodobni kroji. 

6.5.10 Povezava med spolom in cenovno dostopnostjo 

Kot zadnja, hkrati pa zelo pomembna lastnost, je cenovna dostopnost širši množici. Ugotoviti 

smo želeli, ali pri kateremu spolu izstopa mnenje o cenovni dostopnosti oziroma 

nedostopnosti blagovne znamke Marx. 

Preglednica 18: Cenovna dostopnost blagovne znamke Marx in spol 

Spol * Cenovna_dostopnost_znamke_Marx Crosstabulation 

 

 Ali je po vašem mnenju blagovna 

znamka Marx cenovno dostopna? 

Total 

Da Ne 

Spol 
Moški 38 4 42 

Ženski 52 6 58 

Total 90 10 100 

Rezultati kažejo, da se oba spola v večini strinjata s cenovno dostopnostjo. Od skupno 58 

ženskih jih 52 meni, da je blagovna znamka Marx cenovno dostopna širši množici, kar 

predstavlja kar 90 % delež vseh anketiranih žensk. Med moškimi so samo štirje od 42 

odgovorili, da se ne strinjajo s cenovno dostopnostjo, kar predstavlja 10 % vseh moških 
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anketirancev. To pomeni, da je delež tistih, ki se strinjajo, da je blagovna znamka Marx 

cenovno dostopna širši množici, pri obeh spolih enak. 

6.6 Potrjevanje/zavračanje hipotez 

H1: Blagovna znamka Marx je dobro prepoznavna blagovna znamka. 

 

S pomočjo Likertove petstopenjske lestvice in testiranja hipoteze z enovzorčnim t-testom smo 

preverili, ali stranke prepoznajo blagovno znamko Marx oziroma, ali je celo zelo dobro 

prepoznavna. Na to hipotezo sta se navezovali dve vprašanji iz anketnega vprašalnika in sicer 

vprašanji 4. in 6. Ti vprašanji sta se nanašali na poznavanje in nakup izdelkov blagovne 

znamke Marx in pri tem ugotovili, da anketiranci prepoznajo blagovno znamko Marx.  

Na 4. vprašanje jih je kar polovica odgovorila, da blagovno znamko Marx pozna, četrtina pa 

jo celo zelo dobro pozna. Nihče od anketiranih ni odgovoril, da blagovne znamke Marx ne 

pozna. preostalih 25 % pa jo bodisi slabo pozna ali pa so odgovorili z »Niti-niti«. Torej s tem 

vprašanjem potrjujemo hipotezo, da je blagovna znamka Marx prepoznavna. Tudi vprašanje 6 

se navezuje na izbrano hipotezo. Kar 53 %, torej večina anketiranih včasih kupi izdelek 

preučevane blagovne znamke, medtem ko kar 47 % anketiranih pogosto kupi izdelek 

blagovne znamke Marx. Nihče od anketiranih pa ni odgovoril, da izdelkov blagovne znamke 

Marx še ni kupil. Rezultati tega vprašanja zopet potrjujejo hipotezo, da je blagovna znamka 

Marx prepoznavna, saj so vsi anketirani že kdaj kupili izdelke omenjene blagovne znamke 

oziroma jih celo pogosto kupujejo. Če torej združimo ugotovitve obeh vprašanj, ki potrjujejo 

hipotezo, lahko trdimo, da je blagovna znamka Marx dobro prepoznavna blagovna znamka. 

 

H2: Blagovna znamka Marx izpolnjuje obljubljene koristi: kakovost, udobje, sodobni kroji in 

dostopna cena. 

 

Ugotoviti smo želeli, ali dane koristi blagovne znamke izpolnjujejo pričakovanja strank ter 

katera korist je najbolj prepoznavna. To hipotezo smo preverili s pomočjo frekvenčne 

porazdelitve. Katera korist najbolj prevladuje, pa je razvidno iz danih grafov, iz katerih lahko 

v odstotkih razberemo, katero korist so stranke najbolj prepoznale. Na dano hipotezo so se 

navezovala vprašanja 7, 8, 9, 10 in 11. Odgovori na vprašanja 7, 8, 9 in 10 so dali rezultate 

tega, ali so izbrane koristi, torej kakovost, udobje, sodobni kroji in cenovna dostopnost med 

anketiranci prepoznavne. Medtem pa je 11. vprašanje, v katerem so bile naštete mogoče 

koristi oziroma lastnosti blagovne znamke bolj splošno in je povedalo prevladujoče koristi 

blagovne znamke Marx. S tem vprašanjem smo ugotovili, ali so koristi, ki so postavljene v 

hipotezi, morda med najbolj prepoznavnimi. 

 

Vprašanje 7 je predstavljalo korist »kakovost«. Večina anketiranih, kar 70 %, se je strinjalo, 

da je blagovna znamka Marx kakovostna. Preostala tretjina se s kakovostjo blagovne znamke 
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Marx ni strinjala. Torej velik delež anketiranih korist »kakovost« prepozna v blagovni znamki 

Marx. Vprašanje 8 je dalo rezultate tega, ali prepoznajo korist »udobje«. Velika večina 

anketirancev, kar 92 %, se jih je strinjala, da je blagovna znamka Marx udobna oziroma, da jo 

odlikujejo dobri materiali. To nam da vedeti, da tudi izbrana korist izpolnjuje pričakovanja 

anketiranih. Korist »sodobni kroji« se je navezovala na vprašanje 9. Sicer se večinski delež 

anketirancev, s 66 % deležem strinja, da je blagovna znamka Marx moderna, vendar je tudi 

odstotek tistih, ki se s tem ne strinjajo precej visok, kar 34 %. Kljub temu lahko trdimo, da se 

večina anketiranih strinja, da je blagovna znamka Marx moderna in jo odlikujejo sodobni 

kroji, torej prepoznajo dano korist. Zadnja korist, »cenovna dostopnost«, pa je bila 

ugotovljena z rezultati vprašanja 10. Kar 90 % anketiranih se je strinjalo, da je blagovna 

znamka cenovno dostopna širši množici, zato lahko z gotovostjo trdimo, da je tudi ta dana 

korist izpolnjena. Rezultati odgovorov na vprašanje 11 pa so le še potrdili predhodne 

ugotovitve. Prva štiri mesta lastnosti, ki so bile naštete, namreč zasedajo prav cenovna 

dostopnost oziroma ugodna cena, udobje oziroma dobri materiali, kakovost in sodobni kroji. 

Najbolj izstopajoča med vsemi je bila lastnost »ugodna cena«, kar lahko enačimo z dano 

koristjo »cenovna dostopnost«, saj jih je kar 69 obkrožilo, da je blagovna znamka Marx 

znamka z ugodnimi cenami. Na podlagi rezultatov raziskave lahko torej potrdimo hipotezo in 

trdimo, da blagovna znamka Marx izpolnjuje obljubljene koristi: kakovost, udobje, sodobni 

kroji in dostopna cena. 

 

H3: Blagovna znamka Marx sodi med prve tri najbolj prodajane oziroma prepoznavne 

blagovne znamke v trgovinah podjetja Sportina. 

V anketnem vprašalniku so bile naštete vse blagovne znamke, med katerimi so se anketiranci 

odločali. Če bi bila preučevana blagovna znamka med prvimi tremi, bi lahko s pomočjo 

ankete ugotovili, da ni le prepoznavna, ampak celo zelo dobro prepoznavna blagovna znamka. 

Odgovori na vprašanje 5 so povedali, kako uveljavljena je blagovna znamka Marx med vsemi 

blagovnimi znamkami oziroma, če sodi med najbolj prepoznavne v trgovinah Sportina, kar 

pomeni med prve tri. Raziskava je pokazala, da prvo mesto prepoznavnosti zaseda blagovna 

znamka Tom Tailor, saj jo je prepoznalo 71 vseh anketiranih. Na drugem mestu je blagovna 

znamka Marx, ki jo je prepoznalo 66 anketiranih, tretje mesto pa zaseda moška blagovna 

znamka Jack & Jones, ki jo je prepoznalo 49 anketiranih. Rezultati raziskave tako potrdijo 

hipotezo, da sodi blagovna znamka Marx med prve tri najbolj prepoznavne in prodajane 

blagovne znamke v trgovinah podjetja Sportina. 

Da sodi znamka Marx med prve tri najbolj prodajane znamke v trgovinah Sportina, pa smo 

dodatno preverili v računalniškem programu Dashboard, ki ga podjetje uporablja. Le-ta nam 

je dal podatke o prodaji posameznih znamk in potrdil, da sodi blagovna znamka Marx med 

top tri znamke, in sicer zaseda drugo mesto, takoj za blagovno znamko Tom Tailor. 
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Na podlagi zbranih odgovorov anketnega vprašalnika, rezultatov raziskave in preverjanja 

zastavljenih hipotez, pridemo do ugotovitve, da lahko vse tri zastavljene hipoteze potrdimo. 

Torej, trdimo lahko, da je blagovna znamka Marx dobro prepoznavna blagovna znamka. Prav 

tako izpolnjuje obljubljene koristi: udobje, kakovost, sodobni kroji in dostopna cena. 

Ugotavljamo in potrdimo lahko tudi, da sodi blagovna znamka Marx med prve tri najbolj 

prodajane oziroma prepoznavne blagovne znamke v trgovinah podjetja Sportina. 

6.7 Priporočila za razvijanje lastne blagovne znamke 

Glede na to, da blagovna znamka Marx poudarja svoj slogan »Clothes for the people«, kar 

pomeni oblačila za ljudi in sicer je največji poudarek na sproščenem slogu, bi bilo smiselno 

blagovno znamko razvijati naprej in pogledati širše, saj precej strank ne želi zgolj sproščenega 

sloga, veliko je namreč takšnih, ki za ugodno ceno in udobje iščejo nekaj bolj poslovnega, 

drznega, bolj sofisticiranega in umirjenega. 

Morda bi lahko pri blagovni znamki Marx vpeljali več cenovnih in več modnih oddelkov. 

Denimo, ločeni športni oddelek, kot so trenirke in športne jope, ločeni klasični oddelek, kjer 

bi našli oblačila za vsak dan po ugodni ceni. Le-ta bi lahko bil v nižjem in srednjem 

cenovnem razredu. Kot primer, malo drugačne, posebne, a še vedno klasične majice, hlače, 

pletenine, krila iz naravnih in boljših materialov malo višji blagovni razred, medtem, ko bi 

enaka skupina artiklov iz mešanih materialov in predvsem čista klasika sodil v nižji cenovni 

razred. Skratka, obstajati bi morala neka razlika, da bi stranke prepoznale zgodbo o 

raznovrstni, drugačni, posebni in konkurenčni ponudbi. Poleg tega bi lahko vpeljali tudi 

poslovni oddelek, torej oblačila za poslovne moške in ženske, ne nujno strogo poslovna, 

morda bolj sproščeno poslovna, kot so moderni ženski hlačni in krilni kostimi, posebne in 

drugačne srajce, prav tako tudi moderni in malo drugačni moški suknjiči, srajce in mogoče še 

kakšen dodatek. Tudi ta oddelek bi se lahko razdelil v nižji in srednji cenovni razred, da bi bil 

dostopen vsem strankam, še vedno pa bi obstajala razlika med sestavo, v materialih in krojih, 

a ne v smislu kakovosti. Kot primer, svilene srajce bi bile malo dražje od bombažnih ali tistih 

iz umetnih materialov. 

Prav tako bi lahko razvili tudi oddelek modnih dodatkov, kot so nakit, šali, rute, kape, 

klobuki, nogavice, spodnje perilo ter morda metuljčki in kravate za poslovni oddelek. Lahko  

pa bi modni dodatki 2-krat letno izšli kot »Limited edition«, torej kot omejena, posebna 

izdaja. Prodaja le-teh bi predstavljala dodano vrednost za kupce, poleg tega pa bi prodajalci 

lažje kombinirali celoten modni slog posameznika in hkrati uspešnejše in lažje prodali modni 

dodatek kot dodatni artikel. Cenovno bi bili dodatki dostopni prav vsem, morda na začetku 

zgolj zato, da podjetje spozna trg in želje potrošnikov, ki bi bili dobrodošli za kasnejši razvoj 

redne in stalne kolekcije modnih dodatkov.  
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Sicer ima podjetje že sedaj vpeljano prakso delovnih uniform, ki jih sestavljajo oblačila Marx, 

vendar se uniforme menjajo samo dvakrat letno ob nastopu nove sezone. Ker so ravno 

zaposleni najboljši promotorji ne le določene blagovne znamke, temveč tudi celotnega 

podjetja, bi priporočili menjavo delovne uniforme z oblačili Marx večkrat letno in sicer z 

najbolj drznimi, drugačnimi in mogoče tudi dražjimi oblačili blagovne znamke Marx. Ker 

stranka v danem trenutku neposredno vidi že oblečen modni kos v kombinaciji z ostalimi deli 

garderobe, bi se tako bistveno hitreje in lažje odločila za nakup. 
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7 USPEŠNOST LASTNE BLAGOVNE ZNAMKE MARX 

Blagovna znamka Marx dosega in presega načrtovane letne poslovne cilje. V letu 2013 je 

prodaja artiklov blagovne znamke Marx povečala za dobrih 20 %. Pričakovana letna rast 

prodaje v letu 2014 je 25 %. Prav tako se je proizvodnja blagovne znamke Marx povečala, kar 

posledično pomeni tudi večjo prodajljivo zalogo za trgovine in večjo izbiro za stranke. 

Prepoznavnost lastne blagovne znamke se je v letu 2013 občutno povečala, saj je po statistiki 

zabeleženo, da je med tremi prodanimi artikli vsaj eden blagovne znamke Marx, kar pripelje 

do spoznanja, da je Marx med prvimi tremi najbolj prepoznavnimi in prodajanimi blagovnimi 

znamkami v trgovinah Sportina. Kljub večji zalogi pa še vedno beležijo občutno večjo 

prodajo in povpraševanje po ženskih artiklih blagovne znamke Marx, kar pomeni, da je še 

vedno moški Marx premalo znan moškim, premalo oglaševan, morda tudi preslabo 

predstavljen v trgovinah. V letu 2013 je bilo 20 % manj reklamacij artiklov Marx kot leto 

prej, kar daje vedeti, da se kakovost izboljšuje. Potrebno je omeniti, da je kakovost že sedaj 

izboljšana, še vedno pa delajo na izboljšavah določenih materialov (Sportina 2014).  
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8 UGOTOVITVE, MNENJA, PREDLOGI 

Na podlagi izvedene raziskave, analize in proučevanja smo prišli do določenih ugotovitev. 

Glede na to, da je bil namen raziskave ugotoviti splošno zadovoljstvo kupcev in 

prepoznavnost blagovne znamke Marx, smo na podlagi ocene rezultatov prišli do končnih 

ugotovitev. Prav tako smo ugotavljali tudi  pogostost in dejavnike nakupa Marx izdelkov. Na 

podlagi pridobljenih rezultatov so bile potrjene vse tri hipoteze. Izračunane so bile tudi 

korelacije med določenimi spremenljivkami, s katerimi smo dobili končne rezultate. 

Glede na to, da je bil odstotek anketiranih ženskega spola skoraj za tretjino višji od 

anketirancev moškega spola, bi že na začetku predlagali večji poudarek na določen spol, zato 

bi predlagali intenzivnejši razvoj moškega oddelka, večjo izbiro, bolj privlačne artikle, morda 

kakšno dodatno kampanjo za moške ali pa akcijo, kot je »Dnevi zanj – Marx«. S tem bi v 

trgovine Sportina, vsaj z vidika blagovne znamke Marx, pritegnili in pridobili več moških 

kupcev.  

Prav tako bi izpostavili starost anketirancev. Največ jih je bilo med 20 in 30 ter med 30 in 40 

leti starosti, skupaj je v teh dveh razredih več kot polovica vseh anketirancev. To lahko 

razumemo kot dobro ponudbo za mlajši in srednji starostni razred ali pa kot slabšo ponudbo 

za mlade do 20 let in starejše nad 40 oziroma 50 let, morda tudi cenovno nedostopnost na 

splošno vseh blagovnih znamk v Sportini. Na tem področju je potrebno torej vložiti več truda 

in dela, kar pomeni, z dobro ponudbo obdržati obstoječe stranke in jih dodatno nagrajevati, 

hkrati pa bi bilo potrebno veliko več delati na mladih. Morda bi bilo potrebno uvesti kakšne 

študentske in dijaške ugodnosti ter privlačnejše in drznejše kroje. Pri starejši populaciji 

kupcev pa bi bil mogoče bolj smiseln umirjen, eleganten in klasičen slog. Ravno v tem bi 

lahko podjetje z blagovno znamko Marx prepoznalo šibko točko in to dejstvo primerno 

izkoristilo sebi v prid. Morda bi lahko podjetje na tržišču izvedlo promocijsko aktivnost, ki bi 

pozivala k miselnosti, da je Marx prav tako za vse »rosno mlade« kot tudi za tiste zrele, ki so 

še vedno »mladi po srcu«. S tem bi se lahko osredotočili na športni in nižji klasični oddelke za 

mlade ter na višji klasični in mogoče poslovni oddelek za starejše. Predvsem bi bil največji 

poudarek na mladih, saj že sedaj vsi anketiranci pod 20 let, čeprav jih je bilo najmanj, 

prepoznajo blagovno znamko Marx. Poleg tega je to naslednja generacija, ki prihaja kot 

potencialno pomemben del kupcev. Po koncu šolanja namreč postanejo samostojni ne le na 

osebnem nivoju, kar pomeni z vidika modne industrije samostojno nakupovanje, temveč tudi 

na finančnem in kariernem nivoju, v čemer bi moralo proučevano podjetje prepoznati 

poslovno priložnost. 

Prav tako je za raziskavo in ugotovitve pomemben tudi podatek o dohodku gospodinjstev. 

Večina anketiranih je bila v srednjem razredu, to pomeni med 1000 in 2000 EUR bruto 

dohodka na gospodinjstvo, najmanj pa je tistih, katerih dohodek na gospodinjstvo znaša pod 

1000 EUR, kar pomeni, da je potrebno tiste z nižjim dohodkom pritegniti v trgovino z nižjimi 

cenami, saj zanje ne igrajo ključne vloge pri nakupu samo materiali, kakovost, stilska 
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dovršenost, temveč cena. Ravno zaradi tega bi blagovna znamka Marx lahko v okviru 

posameznih oddelkov razvila nižji in srednji cenovni razred in morda tudi višji srednji, saj je 

skoraj četrtina kupcev bolje finančno stoječih, kar pomeni, da so le-ti kupci za dobro kakovost 

pripravljeni odšteti več, vendar jih Marx bodisi zaradi enoličnosti na moškem oddelku, ne 

zaznavanjem elegance, prestiža in sofisticiranosti, ne pritegne dovolj in ga tudi ne poznajo 

dobro. Torej je tudi na tem področju potreben dodaten trud, več idej in razvoja. 

Glede na to, da tri četrtine anketiranih kupuje izdelke z blagovno znamko, je za blagovno 

znamko ključno pojmovanje in poistovetenje strank z  blagovno znamko. Za večino pomeni 

blagovna znamka sinonim dobre kakovosti in prestiža, kjer lahko Marx zopet najde tržno nišo. 

Kljub temu, da je njihova najbolj prepoznavna lastnost ravno kakovost, pa je potrebno 

neprestano le-to izboljševati in nadgrajevati, morda dodati še boljše materiale, v večji meri, 

kot so volna, lan, bombaž, mogoče kakšnega redkega, neobičajnega, kot je na primer bambus, 

konoplja, svila, žamet, šanel, angora ipd. Glede na to, da jih veliko blagovno znamko pojmuje 

s prestižem, bi lahko to dvoje združili in naredili majhno, a malce prestižnejšo kolekcijo, 

katere glavni vzrok za višjo ceno bi bili vrhunski materiali. Le-te bi lahko uporabili v višjem 

klasičnem in poslovnem oddelku. 

Kar tri četrtine anketiranih pozna oziroma zelo dobro pozna blagovno znamko Marx, vsi 

anketirani pa so že kdaj kupili artikel blagovne znamke Marx, kar pomeni, da delajo dobro in 

so prepoznavni, vendar je potrebno še precej dela, marketinških akcij in razvijanja blagovne 

znamke, da bi se delež še povečal. Ker je Marx lastna blagovna znamka, je za Sportino 

odlično dejstvo, da je v tako kratkem času uspela doseči takšno prepoznavnost. Po 

prepoznavnosti sodi namreč na 2. mesto med vsemi blagovnimi znamkami, vendar kljub 

temu, podjetje ne sme zaspati na lovorikah in mora znati znamko še naprej uspešno upravljati, 

razvijati, izboljševati, iskati nove trende, ugotavljati želje in pričakovanja kupcev. 

Ker pa blagovna znamka Marx zagovarja kakovost, udobje, sodobne kroje in cenovno 

dostopnost, je ključnega pomena, na kakšen način te lastnosti opazijo in sprejemajo kupci. 

Glede na to, da najbolj prepoznajo udobje in cenovno dostopnost, so na teh področjih že sedaj 

zelo uspešni, dalo pa bi se več narediti na področju kakovosti in sodobnih krojev. Torej, še 

več naravnih in trpežnih materialov, več razvoja pri krojih, barvah, modelih. Kot je že bilo 

poudarjeno, potrebnih je več različnih oddelkov, da se za vsakega kupca najde primeren 

izdelek. Še več časa in idej pa bi morali posvetiti lastnostim, ki so izredno nizko prepoznavne 

in v katerih je velik potencial. Poudariti velja, da se veliko več žensk kot moških strinja s 

cenovno ugodnostjo in udobjem, torej teh dveh lastnosti primanjkuje predvsem na moškem 

programu. Največje razlike pa so v sodobnih krojih, drznosti in eleganci, kjer so moški zopet 

zapostavljeni. Eleganco bi lahko razvijali v poslovnem oddelku, tako nižjem kot srednje 

cenovnem razredu. Zanimivo je dejstvo, da veliko moških enači Marx s športnimi oblačili, ker 

je v moški kolekciji veliko trenirk in športnih jop, medtem ko ženske v oblačilih zaznajo zelo 

malo športnega duha. Razvoj športnega oddelka bi bil tako predvsem na ženski strani zelo 
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dobrodošel. Manjka tudi raznolikosti, ki bi jo lahko dosegli že s tem, da razširijo ponudbo in 

vpeljejo posamezne oddelke, znotraj katerih bi zopet izstopali bodisi drzen, športen, umirjen, 

klasičen, eleganten, mladosten, zapeljiv ali pa povsem vsakdanji slog. Dopolnili bi jih z 

modnimi dodatki, morda torbicami, spodnjim perilom ali nakitom. 

Kljub dejstvu, da bi velik delež anketiranih priporočil blagovno znamko Marx, se morajo 

razvojniki, tržniki, prodajalci in ostalo osebje v razvoju in prodaji še bolj potruditi, da bi se ta 

delež še povečal. Morda bodo čez čas kupci zaradi modnosti, ugodnih cen in odlične ponudbe 

začeli povezovati posamezne elemente in enačiti Marx s Sportino, kar je tudi cilj podjetja. 

Omeniti je potrebno še eno pomanjkljivost, ki manjka blagovni znamki in sicer vzpostavitev 

spletne strani. Ne le, da jo že obstoječi kupci pogrešajo, saj si želijo videti prihajajoče trende, 

kroje, barve, novosti, kombinacije, temveč je to tudi ključ povezave s svetom, tržiščem in 

potencialnimi strankami, ki si morda želijo izvedeti več o sami blagovni znamki. Na nek 

način ne obstajaš, če te ni na svetovnem spletu in ker smo vsi postali močno povezani s 

spletom, velikokrat najprej sami preverimo novosti doma, preden se odločimo obiskati 

določeno trgovino, zadevo preizkusiti in jo ne nazadnje tudi kupiti. Morda bi lahko na spletni 

strani obstajal tudi kotiček za uporabnike, kjer bi posredovali svoje ideje, mišljenja in izkušnje 

o blagovni znamki Marx. 
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9 SKLEP 

Zavedati se je potrebno, da lastna blagovna znamka podjetju ne prinese le prednosti, 

ugodnosti in koristi, vendar lahko zaradi neučinkovitosti prinese podjetju tudi slabo ime, zato 

jo je potrebno vedno znova razvijati, izboljševati in dodajati tiste komponente, ki jo naredijo 

konkurenčno ter prinesejo podjetju prepoznavnost in dodano vrednost. Bistvo lastne blagovne 

znamke ni le v dodani vrednosti podjetju, temveč je v zvestobi potrošnikov, ki jo je potrebno 

ne le pridobiti, temveč tudi skrbno negovati, razvijati in utrjevati. Največji uspeh podjetja je 

doseči cilj, da se stranke poistovetijo z njihovo lastno blagovno znamko in glede na to, da je 

njihova lastna, se konec koncev preko nje poistovetijo tudi s podjetjem. 

V magistrski nalogi smo raziskovali področje marketinga in lastne blagovne znamke ter 

proučevali podjetje Sportina in blagovno znamko Marx. Zastavljene so bile tri hipoteze, ki 

smo jih s pomočjo raziskave potrdili. Ugotovili smo, da stranke dobro sprejemajo blagovno 

znamko Marx. Na podlagi končnih rezultatov lahko trdimo, da je blagovna znamka Marx 

podjetja Sportina zelo dobro prepoznavna med kupci, sodi med prve tri najbolj prepoznavne 

blagovne znamke v trgovinah Sportina, prav tako pa se kupci strinjajo, da je blagovna znamka 

Marx prepoznavna zaradi svojih glavnih lastnosti, kot so ugodna in dostopna cena, kakovost, 

udobje in sodobni kroji. 

Glede na to, da je blagovna znamka Marx v relativno zelo kratkem času dosegla odlične 

poslovne rezultate, tako s finančnega vidika, kot tudi z vidika vedno večje prepoznavnosti in 

večjega tržnega deleža med vsemi blagovnimi znamkami, mora postati vizija in delovanje 

podjetja nadaljnje razvijanje lastne blagovne znamke, jasno opredeljena strategija z vsemi 

vključenimi potrebnimi aktivnostmi podjetja, od načrtovanja, razvoja, proizvodnje, 

marketinga in ne nazadnje seveda prodaje. 

V kontekstu izvedene raziskave podjetju svetujemo, da še naprej načrtuje in razvija koncept 

lastne blagovne znamke Marx, njene bistvene lastnosti in ključne prednosti, po čem bi bila 

blagovna znamka prepoznavna in drugačna od drugih na tržišču. Priporočamo, da v 

proizvodnjo vključijo vrhunske materiale, obdelavo le-teh, dizajnirajo po željah in 

pričakovanjih strank, prisluhnejo tržišču in prodajnemu osebju, saj imajo ti neposredni stik s 

končnim kupcem in so zato ključni posredniki med začetnim načrtom in končnim izidom. 

Svetujemo jim, da prodajno osebje izobražujejo ne le na področju prodaje, temveč na 

področju materialov, načrtovanja in izdelave artiklov, prav tako naj jih redno seznanjajo z 

modo in novimi trendi. Zelo pomembne so aktivnosti marketinga. Brez dobro usposobljenega 

marketinškega oddelka bi bila blagovna znamka prepuščena sama sebi. Neprestane 

marketinške akcije in komunikacija morajo potekati brezhibno. Podjetju tudi predlagamo, da 

čim prej vzpostavi spletno stran blagovne znamke Marx, ki bi povezovala podjetje s 

preostalim svetom in samimi potrošniki. 
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Blagovna znamka Marx je postala prepoznavna in je dosegla relativno velik delež na trgu, 

vendar menimo, da bi jo bilo potrebno razviti naprej v večjem strateškem pomenu za podjetje. 

Predlagamo, da proučevano podjetje blagovno znamko Marx, tako na moškem kot ženskem 

programu razdeli na različne sklope, kot so »Marx Sport«, torej športni slog, »Marx 

Business«, poslovni slog, »Marx Casual«, klasični slog in »Marx Young«, slog za mlade. Na 

področju oglaševanja svetujemo več kreativnosti, izvirnih idej, povezovanja z ostalimi 

podjetji in ustanovami, šolami, drogerijami (popusti za šolarje, kuponi ugodnosti). Tudi 

različne marketinško-prodajne aktivnosti in akcije ter nagradne igre imajo še veliko dodatnega 

tržnega potenciala in lahko dodatno še pritegnejo zanimanje potrošnikov. Priporočamo tudi 

privlačno in atraktivno kreirano enotno delovno uniformo za prodajno osebje, ki bi poudarjala 

blagovno znamko in sicer ob menjavi letnih sezon, morda tudi pogosteje, saj bi na takšen 

način kupci najhitreje opazili izdelke te blagovne znamke in njihovo kombinacijo ter se na 

podlagi videnega lažje in hitreje odločali za nakup izdelkov blagovne znamke Marx.  
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, 

sem Dragana Japundža, študentska podiplomskega programa Fakultete za management 

Koper. V okviru magistrske naloge z naslovom Uvajanje lastne blagovne znamke – študija 

primera sem pripravila anketo. Z vašo pomočjo želim pridobiti čim več informacij, ki bi mi 

pomagale pri moji raziskavi. Vljudno vas prosim, da si vzamete malo časa in izpolnite 

zastavljen vprašalnik. Anketa je popolnoma anonimna, podatki bodo uporabljeni zgolj v 

raziskovalne namene. 

Prosim vas, da obkrožite odgovor, ki vam najbolj ustreza. Pri tem obkrožite le enega, če ni 

drugače navedeno. 

 

Podatki o anketirancu: 

 

1. Označite spol 
 

a. Moški 
b. Ženski 

 

2. V katero starostno skupino spadate? 

 

a. do 20 let 

b. 20-30 let 

c. 30-40 let 

d. 40-50 let 

e. Nad 50 let 

 

3. Označite vašo pridobljeno izobrazbo 

 

a. Osnovna šola    d.  Visoka ali univerzitetna izobrazba 

b. Poklicna/srednja izobrazba  e.  Magisterij 

c. Višja izobrazba    f.  Doktorat  

 

4. Bruto mesečni dohodek vašega gospodinjstva znaša približno: 
a. Do 1000 EUR 

b. 1000-1500 EUR 

c. 1500-2000 EUR 

d. Nad 2000 EUR
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Raziskava: 

 

1. Ali nakupujete izdelke z ali brez blagovne znamke: 

a. z blagovno znamka 

b. brez blagovne znamke 

 

2. Ali je za vas pomembno nakupovanje izdelkov z blagovno znamko: 

a. da 

b. ne  

 

3. Kaj za vas pomeni blagovna znamka: 

a. ugled  

b. prestiž 

c. sinonim dobre kakovosti 

d. zaupanje v trgovca 

e. zaupanje v izdelek 

f. zaupanje v proizvajalca 

g. drugo, navedite: _________________ 

 

4. Na lestvici 1-5 označite, kako dobro poznate blagovno znamko Marx, pri čemer 1 
pomeni, da je sploh ne poznate, 5 pa zelo dobro poznate. 

 

Ne poznam 

1 

Slabo poznam 

2 

Niti – niti 

3 

Poznam 

4 

Zelo dobro 

poznam 

5 

 

5. Obkrožite 3 VAM najbolj prepoznavne Sportinine blagovne znamke (izključene 
poslovalnice XYZ): 

 

Jack&Jones   Vero Moda   Tom Tailor  

  

Parfois    Tom Tailor Denim  Fracomina  

  

Jacqueline De Yong  Fornarina   Frankie Morello 

  

Only    Marx    Pimkie    

 

Selected   Silvian Heach   Six 

 

Tally Weijl   Tom Tailor Kids  Tom Tailor Polo 
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6. Ali ste že kdaj kupili kakšen modni kos blagovne znamke Marx? (Če je vaš odgovor 

c., izpustite vprašanja 7-14) 

 

a. da, pogosto 

b. da, včasih 

c. ne (ali »Morda, se ne spomnim«) 

 

7. Ali je po vašem mnenju blagovna znamka Marx kakovostna? 

 

a. da 

b. ne 

 

8. Ali so po vašem mnenju oblačila blagovna znamka Marx udobna (dobri materiali)? 

 

a. da 

b. ne 

 

9. Ali po vašem mnenju blagovno znamko Marx odlikujejo sodobni kroji, je moderna? 

 

a. da 

b. ne 

 

10.  Ali je po vašem mnenju blagovna znamka Marx cenovno dostopna širši množici? 

 

a. da 

b. ne 

 

11.  Katera lastnost najbolj izstopa pri blagovni znamki Marx? (Obkrožite lahko eno ali 
tudi več kategorij) 
 

Udobje (dobri materiali)  Kakovost   Raznolikost 

 

Neudobje (slabi materiali)  Ugodna cena   Sodobni kroji 

 

Neugodna cena   Slaba kakovost  Ni modna 

 

Enoličnost    Mladostna   Barvita   

 

Preprosta     Drzna    Športna 

  

Elegantna    Klasična 



Priloga 1 

 

12.  Ali bi svojim znancem in prijateljem priporočili nakup izdelkov blagovne znamke 
Marx? 

 

a. da 

b. ne  

 

 

 

 

Za vaše sodelovanje in pomoč se vam zahvaljujem. 

 

Dragana Japundža 

 


